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 ملخص
ترقية إتقان المفردات العربية من خالل وسائل الواقعية لدى الطلبة الصف السابع بالمدرسة اإلخالص 

 جنوبية جالمبون جبينتان جالمتوسطة تانجون
 الباحث

 علي مرشد
ال يزال . جيب أن ميتلك يف تعلم اللغة العربية ىو إتقان املفرداتالذى  طلبةلل يةاألساسحد أ

يف ل األمث  غري  جبينتان جالعربية يف الصف السابع باملدرسة اإلخالص املتوسطة تاجنونمدرس اللغة 
 تقاناإلمتفن ن، مما يؤدي إىل عدم  تدريس أقل  الاستخدام وسائل التعليم وال يزال يستخدم طريقة 

 طال ب   9 بناجحتتم  ,طالًبا 84كما ميكن رؤية ذلك من قيمة إتقان املفردات العربية لـ  .الطلبةمفردات 
حيتاج خطوة  م بالتايليفمن الضروري تعل%(. 9..5) طالًبا 79 والذى غري ناجح ىناك%( 56.9)

التعليم باستخدام وسائل التعليم املرئية اليت تتفق بدراسة املفردات اللغة العربية، وأحد منها وسائل 
يف  الطلبة سني إتقان املفردات العربيةأ االستخدام وسائل اإلعالم الواقعية حت: "واملشكلة ىي .الواقعية

 ".اجلنوبية ؟ جالمبون جبينتان جالصف السابعة باملدرسة اإلخالص املتوسطة تاجنون
تعاون بني الباحث واملعلم يف جمال فيها حيث  ,الصفي  اإلجرائي   ىذا البحث ىو حبث 

وقد أجريت  .طالًبا 84الصف السابع اليت بلغت  الطلبةفاعل ىذه الدراسة ىي . دراسات اللغة العربية
حماضرات يف كل دورة وفيها التخطيط  8متدر جني لكل دورة، تتألف من  8الدراسة يف دورتني، مع 
الغرض من ىذا البحث ىو ملعرفة أن مفردات العربية ترقيتها من خالل وسائل . والتنفيذ واملراقبة والتفكري

 .جبينتان جالسابع باملدرسة اإلخالص املتوسطة تاجنونالواقعية لدى طلبة الصف 
ل يف استخدام قبل تطبيق وسائل الواقعية يف ترقية إتقان املفردات، واملعلم ال تزال غري األمث   

 م ي  صن فت إتقان املفردات قـ   حت  وسائل التعليم 
م
قد طب ق وسائل الواقعية يف الدورة األوىل . ضةف  خ  ن  امل

والتايل يف الدورة (. ٪99) ناجحطالبا غري  66مث  ( ٪89) طال ب   55 بناجحنين شهدت ترقية الذي
وىكذا (. ٪9..5) طال ب   . ناجح غري الذين( ٪56.9)طالبا  77مع  ناجحطالبا،  84الثانية مع 

وسائل الواقعية  خاللمن ىذا البحث استنتاج من  .أن نفهم أنو مبجرد تطبيق وسائل الواقعية توجد ترقية
 .جبينتان جالصف السابعة باملدرسة اإلخالص املتوسطة تاجنون العربية ترقية إتقان مفردات ت مننك  مت

 وسائل الواقعية  املفردات، إتقان :المفاتيح الكلمات



 ز
 

 شعار

َاِء  الَِئَكِة فَ َقاَل أنبأوين بَِأْسم
َ

َاَء ُكلََّها ُُثَّ َعَرَضُهمم َعَلى امل َوَعلََّم آَدَم اأَلْسم

َ )البقرة :  ( 13هؤالء ِإنم ُكنمُتمم َصاِدِقْيم
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 إهداء

االمتنان لنعمو،  ةإىل كلم ةضاف، باإلاهلل سبحانو وتعاىل ىلإأخرى حتدث  ةكلم  ال 

 شخصيةلل الرسالة العلميةلتقدًن ىذه على اللباحث  تأعطي قداليت  اتواذلدايوالفرص 

 يقدم إىل: الرسالة العلميةىذه . همالذي الباحث حيب

دائما، أعطاين  هماالذي أحب سووارىنوأمي  جومارى أيب، و العزيزين كال والدي .1

الرسالة ىذه ن يكون أنام   ج  اجاحي. أل دعاءالدافع ال هناية ذلا والدعم وال

   .العزيزين يأم و أيبجلع   وىلاخلطوة األ العلمية

، وعبد السحاب الذين  ةعرف ويلاحملبوب، أيكا رومبا أرياين ، سالشقيق أخي  .2

فرح يعطون دائما روحا ودافعا ودعما لكي أكون األفض  وادلتلهف للنجاح في

 .والدينا

 .نتان اإلسالمية احلكومية المبونجإامعة رادين جبعزيزي ال أصدقائي و زمالئي .3
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الباحث ترجمة  

 ،مالدية 5991أكتوبر من  02 التاريخ ولد يف تاجنونغ بينتانغ ، يف ,دشعلي مر 

  .للسيد جوماري والسيدة سووارين الشقيقبع ار من آخر األطفال 

 يف كون اخلرّيجو جاتباروا  كوميةالرابعة احل االبتدائية ادلدرسةالباحث تعليمه يف  أبد

كون و  الم كونتورسمعهد العصر دار المه إىل الباحث تعلّ  ستمرّ ، وامالدية .0222 السنة

  .0252يف  اخلرّيج

جامعة يف  0251 السنة يف جامعة األوىل األعلى مه إىل مستويوصل الباحث تعلّ  

وقد  .تعليم اللغة العربية بالقسموالتعليم كليه الرتبية   نتان اإلسالمية احلكومية المبونجإرادين 

 جالمبون, اغونغ كارانج أجنار جايتيف قرية   عمل ادليداينالباحث يف اجملتمع خالل خدم 

ر انداكالياوي ب  ر ادلتوسطةنو ال ادلدرسةيف  التدريس يةالعملب واجبةال الباحث استمراراجلنوبية و 

ادلفردات اللغة العربية إتقان  ترقية: "بادلوضوع الرسالة العلميةوقد أكمل الباحث  .جالمبون

 جتاجنونادلتوسطة اإلخالص  بادلدرسةالصف السابع  ةطلب الواقعية لدىمن خالل وسائل 

 ". يةنوباجل جالمبون جبينتان
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 0259سبتمرب  1بندر المبونغ ، 
 الباحث

 

 دشعلي مر 
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 تقديركلمة الشكر و ال

 اوتوجيه اونعمت اأعطوا اهلل سبحانو وتعايل الذي انعم رمحت شكراحلمد هلل، احلمد وال 

ستكما  الواجبا  الواا  االشرو  الالرسالة العلمية ىذه  إلمتامللباحث حىت يتمكن  الغزير

 .المبونججامعة رادين إنتان اإلسالمية احلكومية يف  جامعة األوىل ةعلي درج الوصو 

حامل النور الذي يضي  يف  صلى اهلل عليو وسلم وىوعلي النيب حممد  سالم  والواصل

تختل.. املاألطراف من  ةدون مساعدالرسالة العلمية عداد ىذه إن. ولن يتم اظلم الزمال

  الشراا  :إىل ن يشكر ألذلك، الباحث يريد 

نتان اإلسالمية إجامعة رادين  كرئيس املاجسترينور األ خرياحلاج الدكتور  األستاذ .1

 .احلكومية المبونج

جبامعة رادين  عليمالًتاية والت ةكلي ةكرئيس املاجسترية نرياا ديانا ةالدكتور  األستاذة .2

 .نتان اإلسالمية احلكومية المبونجإ

نتان إجبامعة رادين قسم تعليم اللغة العراية  ةرئيسك أمي ىجرية املاجسترية ةالدكتور  .3

 .احلكومية المبونجاإلسالمية 



 ك
 

 ةجريىمي أ ةوالدكتور  األوىل كاملشراة املاجسترية اتمةسيت  ةالدكتور  األستاذة .4

لكتااة ىذه  التوجيها شكرا جزيال على مجيع اإلرشادا  و الثانية  كاملشراة

 .اّاةكوالخال  ا ااإلتوجيهو  الرسالة العلمية

اللغة احملاضرين يف قسم التعليم  ةم، وخاصيعلتالًتاية وال ةكليلاىيئة احملاضرين  .5

الذي قام اتعليم وتقدمي العلوم للباحث خال  الدراسة يف قسم تعليم اللغة  ةالعراي

 .نتان اإلسالمية احلكومية المبونجإجامعة رادين  ميعلتالعراية اكلية الًتاية وال

الذي يهيئ املاجسترية  أزريدايانيت املراّية املدرسو املتوسطة اإلخال   سةر املدمديرو  .6

 .ويساعد على املراجع العلمية إلمتام ىذه الرسالة

ىذه االنتها   حىتىذه الرسالة العلمية  متاممجيع األطراف الذين ساعدوا علي إ  .7

 .مع الباحثال املذكورة الذى الكتااة 

من اهلل  اجلزا  الواريسيحصلون علي  إلخال ااالذين ساعدوا  ىؤال كل   عسى

 فيد لنات الرسالة العلميةن تكون ىذه أ عسى ., آمنيعلينا اسبحانو وتعايل و مينح دائما رمحت

 .الرسالة العلميةيف ىذه  ئطخمإذا كان ىناك  طلب العفوالباحث و ر . االق وأللباحث  إما
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 األول باب

 ةمقدم

 موضوعالتأكيد  .1

جتنب تفسَتات سلتلفة لعنوان التُأطر، سوف يشرح الباحث بعض 

 فيما يلي: ووو ادلادلصطلحات ادلستخدمة يف 

 ترقية .ٔ

عدد من العمليات والطرق واإلجراءات لتحسُت )اجلهد،  يى قيةالًت 

م يف العمل يالتعلأن عملية  قيةالًت وميكن أن يعٍت معٌت  ٔواألنشطة، وىلم جرا(.

  .طلبةستكون ادلعيار لنجاح ادلعلم يف حتسُت نوعية التعلم لدى ال

 تقانإ .ٕ

إتقان ىو القدرة على الفهم أو الرغبة يف استخدام )ادلعرفة، والذكاء، 

للتعلم يف  طلبةالميكن أن يعطي وصفاً  ذلدف إتقان لرأي ذلك ا ٕوىلم جرا(.

 مقياس الفهم أثناء عملية التعلم.

                                                             
1
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 ادلفردات العربية .ٖ

ادلفردات ىي رلموعة من الكلمات أو  رلموعة من الكلمات اليت ىي 

جزء من لغة معينة سيتم استخدامها لتأليف مجلة جديدة. ادلفردات العربية ىي 

واحدة من جوىر تعلم اللغة األجنبية بالطبع يف تعلم اللغة العربية. البحث الذي 

 يما يتعلق بتعلم اللغة العربية.سيجريو الباحثون ىو مادة تعليمية ف

 الواقعيةوسائل  .ٗ

تعليمية تستخدم يف التعلم يف احلياة احلقيقية ال اآللة يى الواقعيةوسائل 

يف م يالتعلاستخدام وسائل  ٖم. يالتعليف مباشرة  تعليمالأو يقال جللب وسائل 

ىذا البحث سوف تصبح يف وقت الحق ادلواد التعليمية اليت يستخدمها 

 الباحث.

الذي  ووو ادلفهم تأكيد على  من قبلاستنتاج بعض ادلصطلحات ادلذكورة 

 ترقيةيف الدراسة حول  البحثنقاش  مفهوما ميكن أن يكوناختار الباحث، بأنو 

بادلدرسة الصف السابع  ةطلب لدى الواقعيةوسائل إتقان ادلفردات العربية من خالل 

 .يةنوباجلالمبونغ  اإلخالص ادلتوسطة تاصلونغ بينتانغ
                                                                                                                                                                       

2
riNnrPmene,reNetesiteieseieteedpnapitree pDrpie,

e)issnta//Pmmr.PiNnrPmen./a.rn/ipsir/nip/eeteep( 
3
Novita Lestari, Pengaruh Penggunaan Media Realia terhadap Keaktifan Belajar Siswa, 

(Jurnal Pedagogi Vol. II, No. 2, September 2014) 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penguasaan
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 موضوعالالختيار اأسباب  .2

العديد  مل الذىلبحث و االذي اختاره الباحث ىو عنوان مثَت لالىتمام  ووو ادل .ٔ

 .ووو ادلمن الباحثُت استخدام 

من اخليارات اإلعالمية اليت سيتم استخدامها يف ىذا  ىحدإىي وسائل الواقعية  .ٕ

الدراسة  حُت الطلبةميكن سرقة اىتمام وسائل الواقعية البحث ألن استخدام 

قد نصرت  وسائل ىذا الوقادرة على إعطاء حافز حقيقي للتفكَت. ومن استخدام 

 م ادلفردات العربية.يسهل شرح ادلواد التعليمية ادلتعلقة مبواد تعلل

 فعولبينتانغ كما ادل غتاصلونادلتوسطة قع تنفيذ ىذا البحث يف مدرسة اإلخالص و  .ٖ

. م اللغة األجنبيةيف تعلّ  ُتبتدئادل ن منالصف السابع الذي ةطلبال مى البحث

 ترقيةنشاط و بم  يتغيَت التعلعلى البحث يف ىذه ادلدرسة قادرة توفَت  وأمنّية

 .ةتعلم الطلبالنوعية ال
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 البحث خلفية .3

إتقان اللغة، حبيث ميكن أن يقال على أحد االختالفات بُت البشر واحليوانات ىو كفاءة 

اللغة بالبشر، حىت ادلتأصلة يف نصهر قد ا. ""حيوان الناطقلغة نطق الالقدرة البشرية ل

 ٗحياهتم اليومية.

رلموعة الناس كوسيلة لنقل من ادلستخدمة  التعسفياللغة ىي نظام صوت 

دوراً ذلا اللغة  ٘.ادلكادلةكأداة   التوظفوسيلة الأفكارىم ومشاعرىم. كتعريف لغة أنو 

 ادلخلوقاتالبشر ىم  بأن. حيدث ذلك كالملا بواسطكىامًا يف حياة اإلنسان  

  حباجة إىل القيام مع اآلخرين كشكل التفاعل.ذلك االجتماعية وتبُت 

ىو جزء مؤثر من  ادلكاملَ و  ادلكاملِ مشاركة وسائل اإلعالم يف التفاعل بُت  

حد العوامل أىو و . وجود وسائل اإلعالم بشكل غَت مباشر يف التعلم ادلكادلةعملية 

، فإن ذلكب .متعلّ الم و يتعلالاذلامة اليت حتتاج إىل استخدامها يف دعم النجاح يف 

الغرض التعليم الذي  لبلوغاستخدامها يف عملية التدريس  اليت يتمم يتعلالوسائل 

  بفعالية وكفاءة.ىدف ق حتقّ 

                                                             
4
Zulhanan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta: Rajawali Press, 2014) 

hlm. 12 
5
e Ahmad Muradi, Pembelajaran Menulis Bahasa Arab, (Jakarta: Prenada Media Grup, 

2015 hlm. 1 
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 يف ادلكادلة. عملية ادلكادلةعملية التدريس ىي عملية  الواقع إنّ يف يقال  كما

م أن ىناك ثالثة عناصر ىامة تؤدي الدور، وىي: "الرسالة ادلنقولة ىي يرلال التعل

ىم من  طلبةالو " "،ادلكاملِ ادلنهج الدراسي"، و"ادلدرسون ىم من العاملُت يف رلال 

أو بفعالية وكفاءة، يلزم استخدام أداة  بسالسة ادلكادلةلكي تسَت عملية  ".ادلكاملَ 

م مساعدة /ادلعلّ ادلكاملِ م، حيتاج الشخص يمتابعة عملية التعل ٙتسمى وسائل التعليم.

 .ة/الطلبادلكاملَ الرسالة اليت سيتم نقلها إىل ليخرب التعليم وسائل 

تعلم اللغات األجنبية يتم التعامل دائما مع متنوعة ادلفردات اليت جيب  

وفهمها تدرجييا، ألنو على األساس الرئيسي الذي جيب القيام بو ىو حفظها 

م ادلهارات اللغوية. تعلّ  ناحيةدورا ىاما يف ال سنداحلصول على مفردات جديدة اليت ت

  ، وىي : ٖٔوىذا األمر كما مووح أيضاً يف القرآن سورة البقرة اآلية 

الَِئَكِة فَ َقاَل َوَعلََّم آَدَم اأَلْْسَاَء ُكلََّها ُُثَّ َعَروَ 
َ

ِإْن   ىؤالءبَِأْْسَاِء  أنبأوينُهْم َعَلى ادل

  ٚ( ٖٔ: البقرةُكْنُتْم َصاِدِقُْتَ )

تووح اآلية أن اهلل سبحانو وتعاىل قد علم آدم عن أْساء األشياء يف بداية 

على األرض مثل احليوانات واألعشاب ما خلقو، وأْساء األشياء ما يف السماوات و 

  آدم الذي مل يعرف من أْساء األشياء.بعدما البشري  لألخبارفائدتو  معوغَتىا 
                                                             

6
Abdul Wahab Rosyid, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Malang Pres, 

2009) hlm. 25 
7
 Qur’an Terjemah, Al-Baqarah: 31, hlm. 6 
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تفسَت اآلية لديو أدلة تشَت إىل أن إدخال مفردات جديدة ميكن أن تعطي 

 الشيء ادلبتدئُت يف شحذ مهارات اللغة األجنبية. لطلبةحقائق جيدة مبا فيو الكفاية ل

ىو حول الغرض من تدريس  م اللغةيالذي حيتاج إىل فهم وتقييم من تعل مهمّ 

ادلفردات اليت جيب حتقيقها، وىي إوافة عدد ادلفردات وإعادة تأنيب ادلفردات اليت 

السرد اللغة اجليدة ىو ادلتكلم  لباقيوفقا  تنتمي من خالل شلارسة ادلهارات اللغوية.

مع الناطقُت هبا من تلك  مكادلةللادلفردات مبا فيو الكفاية، وذلك  اخلزانةالذي لديو 

 ٛاللغة بشكل جيد.

كن على علم أن اللغة العربية ذلا خصائص سلتلفة ومستويات صعوبة مع 

اجلودة مع درجة عالية من  لوادلعلم  بوجوداللغات األخرى. ىذه احلقيقة تتطلب 

 ىدحأم ادلدارس اإلسالمية، اللغة العربية ىي يتعلاليف  ٜادلثابرة، واالجتهاد، والصرب.

من ادلواد اليت تتطلب قدرة ادلعلمُت على إدارة الفصول الدراسية، وخاصة قدرة 

 فريحالريح و ادل بيئة جيعلاليت ميكن أن م يتعلالادلعلمُت على االستفادة من وسائل 

  .يّ أو مجع إفراديمن متابعة الدروس، بشكل  الطلبةحبيث ميكن أن جتذب االىتمام 

                                                             
8
Baiq Tuhfatul Unsi, Media Gambar dalam Pembelajaran Kosakata Bahasa Arab, 

(Tufaqquh: Vol.2 No.1 Juni 2014) hlm. 27 
9
Subur, Pendekatan dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Insania, Jurnal Pemikiran 

Alternatif Kependidikan, Vol.11 No.2 Januari-April 2016) hlm. 1 



7 

م اللغة العربية يكثَت من األحيان يف تعلولكن ادلشكلة اليت حتدث يف  

للمبتدئُت ىي مشكلة اجلهل حول الشكل والصوت والكلمات اليت ال تزال غَت 

صعوبات عن ال الطلبةغالبًا ما يواجو  .الطلبةم حد من عوامل التعلّ أمألوفة وتصبح 

 بارةعصعوبة يف فهم معٌت و ال ةمتالقي الطلبةيف تعلم اللغة العربية، لذلك جيد 

ادلفردات اجلديدة، وتشكيل كلمة يف مفاىيم لغوية داللية، وتصنيف الكلمة بكلمة، 

  وحتويل الكلمات وحفظها يف الذاكرة.

كما عرف أن وجود ادلعلم ىو شرط مطلق ال ميكن جتاىلو، ألن ادلعلم ىو 

 ، الدريسيف عملية التم يالتعلأن ادلعلم يستخدم وسائل  معم. ييف التعل عنصر مهمّ 

الواجبة  م لويالتعلادلعلم على وسائل القائم  مقاربة م يتم دون مشاكل.ييعٍت التعل

ملموسة. على  ادلمّرسرلردة أو  إما من ادلمّرس، ةالطلب سمرّ االتصال مبيف  األمهية

اليت يتم م يوسائل التعللحظ يف استخدام نم مهم جدا، إذا يوجود وسائل التعل ذلك

 دواتأن تويل اىتمامًا ألمور كثَتة، مثل توافر ادلرافق واأل تطبيقها للمواويع العربية

ىناك من  ، وما إىل ذلك.ميالتعلالداعمة، وقدرة ادلعلمُت على استخدام وسائل 

اخلصائص واألىداف اخلاصة يف  إطار ادلناىج العربية الختيار  وسائل التعليم اليت 

ادلشاكل  تشديدل ستهدف.ي إصلاز ما عربيةال أىدافو  خصائصجيب أن تتطابق مع 
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اليت حتدث مثل ىذا ينبغي إعادة النظر بشكل ناوج التعليم يف استخدام وسائل 

 الرسالة أو ادلواد اليت تسليمها. واصلةكالتعليم  يف اختيار وسائل  طئحبيث ال سل

أكثر  فيضسي حثالبىذا دلناقشة ىذا البحث تكون مواصفات، يف كي ا

  قيةىذه الدراسة كانت لًت  حثالبد يكتأبصريا. التعليم وسائل ادلصنفة استخدام ب

 .لطلبةمهارات  اللغة العربية  ل

حتتوي على معلومات وتنقلها إىل  لم أن الوسائيإحدى ميزات وسائل التعل

. تكاملادل لالوسائبتسمى  حىّت  ةالطلب معلوماتالرسائل و  تدبّر ل. لكل وسائةالطلب

ومع ذلك، من ادلهم تقدًن وسائل  بسيطة أو مزدوجة. هانقلالرسائل وادلعلومات اليت ت

يف عملية  طلبةلا التعليم، و ادلشاركة يف الطلبةلتلبية احتياجات قدرات م يالتعل

 ادلتكامل متعلّ الالتدريس. دلتابعة احتياجات التعلم، حتتاج إىل تصميم وتطوير بيئة 

م يالتعلم باستخدام وسائل يتليب احتياجات التعلم الفردية من خالل إعداد التعلو 

اخلربة حول األحداث يف  الطلبةأن تعطي  تقدر وسائل التعليم ٓٔ.وادلناسبة لضمان

والبيئات األخرى. وسائل  ,بالتفاعل ادلباشر مع ادلعلمُت واجملتمعات صرّحبيئتهم، وت

  ية، وىي:اشالتعليم وقد شرح يف سابق على كلمة اهلل سبحانو وتعاىل يف سورة الغ
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Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005) hlm. 67 
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َماِء َكْيَف رُِفَعْت  (ٚٔ)اَل يَ ْنظُُرْوَن ِإىَل اإِلِبِل َكْيَف ُخِلَقْت أَفَ   (ٛٔ)َوِإىَل السَّ

َا أَْنَت  (ٕٓ)َوِإىَل اأَلْرِض َكْيَف ُسِطَحْت  (ٜٔ)َوِإىَل اجلَِباِل َكْيَف ُنِصَبْت  ْر ِإَّنَّ َفذَكِّ

ٌر   ٔٔ(ٚٔ-ٕٔ)الغاشية :  (ٕٔ)ُمذَكِّ

شيء جديد من خالل وسائل ادلرئية  عّلمأن ت ياتاآلوقد أووح ادلقطع 

مي أنشطة نْ قيق ميكن أن ت ُ احل ادلمرسميكن أن يضع أسس التفكَت ادللموس، وتوفَت 

  التفكَت، وتساعد على تطوير ادلهارات اللغوية.

أنوا  من  ٚ، أنو جعل ee/piاليت مت إنشاؤىا من قبل التعليم تقسيم وسائل 

للعرض، التعليم من تعريف التصنيف، وىو كائنات وسائل التعليم جتميع وسائل 

واالتصاالت الشفوية، وسائل ادلطبوعة، والصور الثابتة، والصور ادلتحركة، واألفالم 

سوف يركز فاليت مت تقدميها، التعليم شرح وتوزيع وسائل  ٕٔالصوتية، و التعلم اآليل.

التعليم تخدام وسائل يف ىذا البحث، السالتعليم الباحث على استخدام وسائل 

 .الواقعيةباسم وسائل التعليم احلقيقية أو ادلتماثلة من خالل عرض وسائل 

ىو كائن يف البيئة احمليطة اليت ميكن استخدامها لتعلم ادلواد. وسائل الواقعية 

، الظاىرات متنوعة القدرات ة، سوف يكتسب الطلبالتعليممن خالل ىذه وسائل 

يتم دعوة الطالب ل االجتماعية، ومن خالل ىذه الوسائ يف ةويّ مثل التواصل اللغ
                                                             

11
Qur’an Terjemah, Al-Ghasiyah: 17-21, hlm. 474 

12
Arief Sadiman et.al. Media Pendidikan, Pengertian, Pengembangan, dan Pemanfaatan, 

(Depok: Rajawali Press, 2012) hlm. 54 
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الستكشاف األشياء القريبة والعثور عليها واالستفادة منها حبيث يصبح التعلم ذا 

 ٖٔمعٌت.

دور   فاعلالتعليم ، فإن وسائل ةعلمي الرسالةعنو جورياتو يف  ووفقاً  دلا نقلت

م. بادللل يف حتقيق أىداف التعلّ  هحىت ال يشعر  مم و تعزيز الدافع التعلللتعلّ  طِ شَّ نَ كمُ 

وىذا يتفق مع رأي طبيب النفس محزة بأن شخص سوف يكتسب فهمًا أفضل 

 ٗٔر إليو من شيء يسمع ويقرأ.نظِ لشيء يُ 

ىي مؤسسة  اجلنوبية جالمبون جبينتان جتاصلونادلتوسطة مدرسة اإلخالص 

 ىذهادلناىج الدراسية استعمل  وزارة الشؤون الدينية.الإسالمية حتت رعاية  ربيةت

التدريس من خالل إطار ادلنهج وخطة  دورادلدرسة، تشمل مواد اللغة العربية حيث 

الصف السابع يف  ةطلبالرؤية من ادلالحظة اليت أجراىا الباحث يف  .عليمتنفيذ الت

م اللغة العربية، أن أنشطة يحول تعل جبينتان جتاصلونادلتوسطة درسة اإلخالص ادل

خالل ىذه الفًتة ال تزال تشعر بعدم  طلبةم يف ادلواد العربية اليت وجهها اليالتعل

اللغة العربية  ادلاّدةتعترب  حىتاالرتياح بسبب عدم وجود مهارات القراءة والكتابة، 

  ومزعجة للغاية. ادأصعب ادلو 

                                                             
13

Fela Ismiyanti, Efektifitas Media Realia untuk Meningkatkan Pemahaman Mengenal 

Warna bagi Anak Tunagrahita Sedang, (E- JUPEKhu Vol.4 No.1 Maret 2015) hlm. 119 
14

Juritun, Skripsi: Pengaruh Penggunaan Media Realia Terhadap Hasil Belajar 

Matematika di Kelas IV Madrasah Ibtidaiyyah Negeri 2 (Lampung: UIN RIL, 2017) 
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، وظهور م اللغة العربيةادلفردات على تعلّ اخلزانة  رقيةت عّودادلقدمة وت الدوريف 

 ةبلوا كيفية التعلم مع األشياء ادلرحة، وىذا إظهار من الطنالالذين مل ي الطلبةمشاكل 

 م.يالتعل الوسائلجديدة دون  دريستالموقف الذىول عند احلصول على طريقة 

الصف  الطلبةالصف السابع ىو درس جديد دلعظم  الطلبةم العريب الذي تعلمو يتعل

جيب أن يكون قادرا على احلصول  وىليف ادلستوى األ ةطلبالالذين ىم  السابع

قد الذين  طلبةللمحاكمة يف ادلناىج الدراسية. بالنسبة لل مفردة ٓٓ٘ٔ-ٓٓٓٔ

ن تعلموا دروس اللغة العربية على مستوى ادلدرسة االبتدائية ال يزال ىناك العديد مَ 

وكان ىناك  من ادلفردات اليت تغطي اللغة العربية. أكثرالذين ال يفهمون ولديهم 

معرفتها،  ةطلبال أراد اليت دريسكثر األسئلة حول ادلفردات اجلديدة خارج ادلواد التأ

، وىذا واوح من  ةطلبالاإلجابات مطلوب  م مل يتمكن من استيعابادلعلّ  بُّت لكن 

 يفشاكل حتتاج إىل متابعة ىذه ادل يف عدم ختزين وفهم ادلفردات. ةطلبالكيفية تكييفو 

 مالتعلّ رعاية هتدف  علىم التدريس، وادلزيد من األدوار ادلعلّ  وحتسُت م،يتقييم التعلال

 ٘ٔ.العربيةيف إتقان ادلفردات اللغة  الطلبة

                                                             
15

Hasil Observasi tentang “Pembelajaran Bahasa Arab oleh Peserta Didik Kelas VII MTs 
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وبصرف النظر عن ادلالحظة الشاملة، أجرى الباحث أيضا مقابالت مع  

البحث معلومات عن كيفية  ُّث العريب ،  ادلواد يفادلدّرسة احلقيقة أزرديانيت اليت ىي 

  .اجلنوبية جالمبون جبينتان جتاصلونادلتوسطة اإلخالص  ادلدرسةم اللغة العربية يف يتعل

الكفاءة اللغة  رقيةت دوريف  الطلبةس العربية أقوم بتعليم أبناء يدر تال "خالل

كثر استخدام طريقة أاألحيان  زلتُ ما ِ  ،ٖٕٔٓالعربية باستخدام ادلناىج الدراسية 

من والداّلة ىو أكثر على استجابة  عندي مااحملاورات طريقة احملاورة. استخدام 

 .خرىاألطريقة  باستعمالمقارنة و  ةالطلب

م يالتعل الدراسي ى مقّررعل قّررما  تارة، تُ طْ خطّ  يتلايف التدريس سلططة 

يف خطة تنفيذ التدريس ال يتطابق مع ما أقوم بتدريسو يف اجملال، حىت  مرّتُت ختّططو 

استخدامها،  يفحّقو  التعليموسائل  إفادةما كنادرا  الوسائل التدريس استخدام 

جتعلٍت حىت  ادلدرسة  واألدواتيف ادلرافق  وجودال التعليمولكن يف الواقع وسائل 

 ماثلة.ادل التعليمحث عن وسائل صعبة الب

إىل التوويح  جيِنح الطلبةالتدريس اليت أقوم هبا عادة عندما تواجو  العملية يف

، السّبورةاآلخرين مكتوبة على  يةادلفردات العربخزانة كتاب، ومن اليف ما لصورة ا

 يف الصف السابع، ما استخدمتُ ادلرئية األخرى  التعليمحُت يف استخدام وسائل 
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الطلبة و اللغة العربية.  ادلوادد على و اجلد الطلبةحد من الصعوبات اخلاصة لتعليم أ ألن

 ٙٔ. نزيلادلحلفظ مفردات جديدة كواجب  أكمل مرارٌ 

 ادلدرسةبالصف السابع  ةاستنادًا إىل اختبار إتقان ادلفردات العربية على طلب

عامة عن كيفية قدرة  وصف، حيصل الباحث على جبينتان جتاصلونادلتوسطة اإلخالص 

القدرة على  منبوجود الوصف  اللغة العربية. ادلوادمن اجلوانب ادلعرفية يف  الطلبة

البصَتة  الطلبةإتقان، جيب أن يكون ىناك مزيد من العمل لتشخيص قدرة ووعف 

. وفيما يلي نظرة عامة على االختبارات اليت الطلبةم جلذب يلتعلاوإجياد أفضل حل 

 ية كما ىو احلال يف اجلدول التايل:للمفردات العرب ةتثبت كفاءة إتقان الطلب

 1.1 الجدول
المتوسطة اإلخالص بالمدرسة  السابعة للطلبة الصفاختبار إتقان البيانات بيانات 

 جبينتان جتانجون

النتيجة  نتيجة تقرير
 األساسية

 تقدير ادلؤشر
 َّنرة اسم الطلبة

 تعّرف ترمجة حفظ

 ٔ ادم ادريانو ٓٚ ٓٙ ٘ٛ ٓٚ ٕٚ ناجح
ناجحغَت   ٕ أدي كريستيان ٓٗ ٕٓ ٓٚ ٓٚ ٖٗ 

 ٖ أدي نات أوغار ٓٙ ٕٓ ٘٘ ٓٚ ٘ٗ غَت ناجح
 ٗ أغوس ستياوان ٓٗ ٓٙ ٓٛ ٓٚ ٓٙ غَت ناجح
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 ٘ أغوس سوتيونو ٓ٘ ٓٗ ٜٓ ٓٚ ٓٙ غَت ناجح
 ٙ امحد فريادي ٓ٘ ٕٓ ٓٙ ٓٚ ٖٗ غَت ناجح
 ٚ ألفُت ٓٙ ٕٓ ٘ٙ ٓٚ ٛٗ غَت ناجح
 ٛ أياس فراجا حكمة ٓٛ ٕٓ ٓٚ ٓٚ ٚ٘ غَت ناجح
 ٜ باغاس فرناندى ٖٓ ٓٛ ٓٙ ٓٚ ٚ٘ غَت ناجح
 ٓٔ بالل رمضان ٓٗ ٓٙ ٘ٚ ٓٚ ٛ٘ غَت ناجح
 ٔٔ شاندرا ٓٗ ٓٙ ٘ٚ ٓٚ ٛ٘ غَت ناجح
 ٕٔ دانو أدي فرادتا ٓٗ ٓٗ ٘ٙ ٓٚ ٛٗ غَت ناجح

 ٖٔ داستُت رافيل ٓٙ ٓٛ ٓٛ ٓٚ ٗٚ ناجح
 ٗٔ دمياس سفوترا ٓ٘ ٓٗ ٜٓ ٓٚ ٓٙ غَت ناجح
 ٘ٔ دمياس سفوترا ٓٙ ٓٗ ٘ٛ ٓٚ ٕٙ غَت ناجح
 ٙٔ إرالصلى دانانج ٓٚ ٓٗ ٘ٛ ٓٚ ٘ٙ غَت ناجح
 ٚٔ فجر فضيلى ٓٙ ٓٙ ٓٚ ٓٚ ٖٙ غَت ناجح
 ٛٔ فوزان يوغا فرادتا ٓ٘ ٓٙ ٘ٛ ٓٚ ٘ٙ غَت ناجح
 ٜٔ فربي أدي ىرماوان ٓٙ ٕٓ ٘ٛ ٓٚ ٘٘ غَت ناجح
 ٕٓ فرمنشاح ٖٓ ٓٛ ٓٛ ٓٚ ٖٙ غَت ناجح

ناجحغَت   ٕٔ إيفنجا دوى جحيا ٓ٘ ٓٛ ٘ٚ ٓٚ ٛٙ 
 ٕٕ إقبال ٓٙ ٓٙ ٘ٙ ٓٚ ٕٙ غَت ناجح
 ٖٕ زينال عارفُت ٓٚ ٕٓ ٜٓ ٓٚ ٓٙ غَت ناجح

 ٕٗ كرًن إيقو يوسف ٜٓ ٓٗ ٜ٘ ٓٚ ٘ٚ ناجح
 ٕ٘ زلمد عربان عربرشة ٓ٘ ٕٓ ٓٛ ٓٚ ٓ٘ غَت ناجح
 ٕٙ زلمد فاول ٓٙ ٕٓ ٘ٛ ٓٚ ٘٘ غَت ناجح
 ٕٚ زلمد فوزان الفارز ٓٙ ٓٗ ٓٚ ٓٚ ٛ٘ غَت ناجح

 ٕٛ مصطفى الصديق ٓٙ ٓٛ ٓٚ ٓٚ ٓٚ ناجح
 ٜٕ ناندو ىريانشح ٓٙ ٓٛ ٓٚ ٓٚ ٓٚ ناجح

 ٖٓ ربلليان دفًت ٓٗ ٓٙ ٘ٛ ٓٚ ٕٙ غَت ناجح
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 ٖٔ راصلا اْساوان ٖٓ ٕٓ ٜ٘ ٓٚ ٛٗ غَت ناجح
 ٕٖ ريدي أندستا ٖٓ ٓٗ ٓٙ ٓٚ ٖٗ غَت ناجح
كورنياوانريندي   ٓٙ ٓٙ ٘ٛ ٓٚ ٛٙ غَت ناجح  ٖٖ 
 ٖٗ ريايف ديو انغارا ٖٓ ٓٛ ٓٚ ٓٚ ٓٙ غَت ناجح
 ٖ٘ ريسكي اندريان ٓٙ ٓٗ ٘ٚ ٓٚ ٛ٘ غَت ناجح
 ٖٙ رومي اندرتا ٓ٘ ٕٓ ٓٙ ٓٚ ٖٗ غَت ناجح
 ٖٚ ساحد ٓٛ ٓٙ ٘ٙ ٓٚ ٛٙ غَت ناجح
 ٖٛ السعود نوغراخى ٖٓ ٓٛ ٓٚ ٓٚ ٓٙ غَت ناجح
 ٜٖ حييا سفوترا ٓٗ ٓٙ ٓٛ ٓٚ ٓٙ غَت ناجح
 ٓٗ يوليو أديتيا ٓٗ ٓٙ ٘ٚ ٓٚ ٛ٘ غَت ناجح

 ناجح طالب ٘ %٘.ٕٔ
 غَت ناجح طالبا ٖ٘ %٘.ٚٛ

 مبدرسةالسابعة الصف ادلفردات العربية يف إتقان مصدر البيانات: نتائج اختبار استعاده القيمة 
 .جبينتان جتاصلونادلتوسطة اإلخالص 

 الصف ةبلطاللدى إتقان ادلفردات العربية  يذكر أنّ  ىعلاأل اجلدول من

 الصنفيف  لباط ٓٗ، من جبينتان جتاصلونادلتوسطة  صاإلخال ادلدرسة يفالسابع 

 ٖ٘ىناك  غَت ناجح صنفوال (ٝ٘،ٕٔمع النسب ادلئوية ) بطال ٘توجد  ناجح

 فقط بالطال ٘أن ىناك هبذه العالمة (. استنتاج ٝ٘،ٚٛ) ئويةادلنسبة المع  البً اط

 ٝ(.٘، ٔ= ٓٓٔ×ٓٗ/٘) مع نسبة مئويةالنتيجة األساسية الذين وصلوا إىل 
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 البحث تحديد .4

استنتاجها   سوفعنها،  كتشافاليت مت اال  البحثواستنادا إىل فهم خلفية 

الباحث. وحتديد  معبالتفصيل بشأن ادلشاكل اليت حتدث وفقا للمراقبة وادلالحظة 

 ادلشاكل يف ىذه الدراسة على النحو التايل:

 الطلبة مع بادلستغرقالذي مت القيام بو من قبل ال يزال العربية م اللغة يتعل .ٔ

 إتقان الصف. أقصى ملم ألن ادلعلّ 

كمواد   التعليمعدم وجود معلمُت للغة العربية يف االستخدام لوسائل  .ٕ

 تعليمية.

 السابعة يف الفئة ادلنخفضة. الصفإتقان ادلفردات العربية  .ٖ

الغربية فردات اللغة ادل خزانةعدم الكفاءة يف مهارات اللغة العربية بسبب  .ٗ

 األدىن. احلدّ  على ةبلطلل

الذين مل يصلوا  (ٝ٘،ٚٛ)مع النسب ادلئوية السابع  الطلبة ٖ٘وجدوا  .٘

 اللغة العربية واداليت أصبحت ادلعيار دل النتيجة األساسيةوحققوا 
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 بحثال ودالحد .5

 ود، حبيث يتم تشجيع احلدباجلاليةمراجعة بعض ادلشاكل اليت مت حتديدىا 

فردات اللغة العربية وعدم وجود معلم يف حتسُت وسائل إتقان ادلادلشكلة من خالل 

أن  اللغة، والباحث يريديف  ةبلطالًتقية الم على يتعل البحثمن خالل احلد  التعليم.

يف األعلى،  بحثخزانة ادلفردات العربية. سباق ال قيةادلناسبة لًت  ميتعلتطبيق وسائل ال

إتقان ادلفردات العربية لطالب  ترقيةيف  واقعيةسوف يستخدم الباحث وسائل ال

 .جبينتان جاصلونادلتوسطة تاإلخالص  ادلدرسةالصف السابع يف 

 كلة البحثمش .6

ىي اخلطوة األوىل اليت يقوم هبا الباحث يف تنفيذ البحث، البحث ادلشكلة 

واوحة سوف تفقد معٌت وأساس علم األنتولوجيا  البحث الادلشكلة ألنو بدون 

واستنادا إىل ادلشاكل اليت كشفت عنها  ٚٔقيام بو. للدراسة اليت شأهنا اكإطار 

 ىي: بحثال ا، فإن ادلشاكل يف ىذالبحثخلفية 
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إتقان ادلفردات العربية من خالل استخدام وسائل  رقيةعملية تالكيف تتم  .ٔ

 جاصلونادلتوسطة تاإلخالص  ادلدرسةيف الصف السابع  ةيف طلب الواقعية

 ؟ المبونج اجلنوبية جبينتان

ي دإتقان ادلفردات العربية ل رقيةت الواقعيةىل ميكن الستخدام وسائل  .ٕ

 جبينتان جاصلونادلتوسطة تاإلخالص  ادلدرسةالصف السابع يف  ةطلب

 ؟ المبونج اجلنوبية

 أهداف البحث .7

، بدعم من البيانات بحثاليت يتعُت حتقيقها يف ىذه ال زلّجةاألىداف ىي 

 ىذا البحث ىو:األىداف واحلقائق الالزمة. أما 

 ةطلبنقل نتائج إتقان ادلفردات العربية من خالل وسائل اإلعالم إىل  .ٔ

المبونج  جبينتان جاصلونتادلتوسطة اإلخالص  ادلدرسةالصف السابع يف 

 .اجلنوبية

 فوائد البحث .8

 ميكن أن توفر الفوائد التالية: ا البحثمن نتائج ىذ

 نظريا .ٔ
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مدخالت يف تطوير العلوم فضال أن يقدم ومن ادلتوقع ىذا البحث 

 م اللغة العربية.يتقدًن الترب  ادلعلومات ادلفيدة يف تعلو 

 عمليا .ٕ

 مللمعلّ  . أ

م ميكن أن يمعلومات عن التعل البحثادلأمول أن توفر  اىذمن  -

م شلاثل يوحتفز ادلعلمُت على القيام بتعل ةم الطلبتعلّ ال حصيلة يرتقى

 األخرى. دللموا

ة يف استخدام وسائل الرباعتوفَت الفرصة للمعلمُت أكثر إبداعًا و  -

 مبسيط يف التعلّ  بيئةوخاصة يف استخدام وسائل ادلرئية، خللق  التعليم

 م االنتهاء ادلطلوب.ييكون لطيفاً ومثقفاً وصحيحاً وفقاً لغرض التعل

ادلطبقة وسائل الواقعية توسيع رؤى ادلعلمُت ومعرفتهم حول استخدام  -

 .الطلبةعلى 

 طلبةلل . ب

م خاصة يف يأكثر محاسًا ونشاطًا يف متابعة التعلو  الطلبةإىل  األمنيةكرب أ

 من أي وقت مضى. ادلتنوعةإتقان ادلفردات  بًتقيةدرس اللغة العربية 

 رسةللمد . ج
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 ةتعلم الطلبال حصيلة قيةكمواد مسامهة لًت   التعليمدعم استخدام وسائل 

 وحتقيق الرؤية ادلدرسية ورسالتها.

 للباحث . د

خاصة و  الشخصية ىذا البحث ميكن أن توفر ادلعرفة والبصَتة لباحث -

م يوتنفيذىا يف تعل يف استخدام وسائل التعليمية من أجل تطوير

 .ختلفادل

معرفة إعداد البحث اجليدة والصحيحة، ونأمل أن ىذا البحث ميكن  -

من لبحث ادلتعمقة على نطاق  الالحقأن جتذب انتباه الباحث 

  واسع.

 الصّلة البحث ذاتنتائج  .9

يتم حبث البحث ذات الصلة بقصد معرفة أوجو التشابو واالختالف مع 

 الواقعية. البحث اليت يقوم هبا الباحث ىو استخدام وسائل األخرى ادلووو البحث 

 يف الدراسة وقد مت القيام بو من قبل العديد من الباحثُت اآلخرين.

 "وسائل ووو سوناركو مب فمن قبل أسي الرسالة العلمية، تأليف أوالً 

". مبدرسة معارف ادلتوسطة تيمبارك تيماصلغونخ يف ادلفرداتإتقان  ترقيةيف  الواقعية

من  شبو التجرييب تصميم التصميمجتريبية تستخدم البحث  وى الرسالة العلميةىذه 
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 اىذ خالصةوكانت  يف تدريس ادلفردات العربية. الواقعية وسائلخالل تطبيق 

كفئة جتريبية   sالصف السابع  ةطلب لدى ادلفردات إتقانيف  ترقيةأن ىناك  البحث

كفئة التحكم باستخدام وسائل   A مع الفصول السابع الواقعيةاليت تستخدم وسائل 

 ٕٚ.ٓالتقليدية ) قراءة وحفظها، وإيدا (. ويتضح ذلك من نتائج اختبار الكسب 

 ادلفردات إتقانيف  ترقيةلفئة التحكم. وىذا يعٍت أن ىناك  ٜٕ.ٓللفئات التجريبية و

 ٛٔ.ة معارف ادلتوسطة تيمبارك تيماصلغونخمبدرسالفئة السابعة 

 الواقعيةوسائل  "استخدام ووو مب زيتوناليت كتبها نور  الرسالة العلمية، ثانياً 

اإلسالمية احلكومية  مبدرسة االبتدائية كابون بونجاألوىل  الصف يفيف اللغة العربية 

وصفية ال طريقةباستخدام  ادليداينىي البحث  الرسالة العلمية هيف ىذ باصلارماسُت".

. من نتائج الواقعيةاستخدام وسائل  البحث ايف ىذ الرسالة العلميةنوعية. زلور ال

ادلفردات، ألن استخدام وسائل  ميلتعلمناسبة  الواقعيةالبحث استنتاج وسائل 

 لطلبةلمفيدة س و يدر تيف متابعة ال ةأن يزيد من اىتمام الطلب قدرم ييف التعلّ  الواقعية

 ٜٔم.ادلعلّ  معفهم ادلواد ادلقدمة على 
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استخدام وسائل  جاريتون بعنوان "تأثَتاليت كتبها  الرسالة العلمية، ثالثاً 

ر اندابة الثانية احلكومية يئبتدااال درسةمب عالرابالعربية يف الصف  متعلّ للنتائج  الواقعية

يف الصف  ادلفردات إتقان ترقية، استنتاج ىناك الرسالة العلميةيف ىذه  ".جالمبون

كفئة التحكم اليت تستخدم وسائل يف   sالرابعة  الصف كفئة جتريبية و  Aالرابع 

لموسة. ويتضح ادلواوحة و الشكل حقيقية اليت النظر إليها من مجيع االجتاىات ب

 الواقعيةذلك من نتائج البحث وادلناقشة مع االستنتاج تأثَت على استخدام وسائل 

ة يئبتدااال درسةمب الرابعة لدى الصفالرياويات ادلواد يف  الطلبة لدراسةالنتائج 

 .جر المبوناندابالثانية احلكومية 

الرسالة الثالثة ادلذكورة أعاله، ىناك أوجو تشابو مع  واويعومن بُت ادل

. الواقعيةإتقان ادلفردات العربية من خالل وسائل  ترقية، وىي كتبها الكاتب العلمية

بحث اليت سيتم حبثها يف ىذه األطروحات ختتلف عن تلك ولكن طريقة ال

ث الصفّي حب، سوف يستخدم الباحث البحث ااألطروحات الثالث. يف ىذ

اإلخالص  ادلدرسةالصف السابع يف  ةمفردات طلبإتقان  ترقيةمن  يشّددو  اإلجرائيّ 

 ٕٓ.المبونج اجلنوبية جبينتان جاصلونتادلتوسطة 

 
                                                             

20
Juriatun, Skripsi: Pengaruh Penggunaan Media Realia Terhadap Hasil Belajar 

Matematika di Kelas IV Madrasah Ibtidaiyyah Negeri 2 (Lampung: UIN RIL, 2017) 
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 التفكير الهيكلي .1

ادلتوسطة اإلخالص  بادلدرسةال تزال قدرة ادلفردات العربية يف الصف السابع 

والصوت و  جلملة ادلفيدةمنخفضة. اجلهل با المبونج اجلنوبية جبينتان جاصلونت

 ىحدإ .الطلبةم التعلّ  الصوبات حد من عواملأالكلمات األجنبية وتصبح 

عٌت وصوت ادلفردات ، من ذوي اخلربة دائما يف فهم مالطلبةصعوبات تعلم 

اجلديدة، وتشكيل كلمة يف ادلفاىيم النحوية الداللية، وتصنيف كلمة بكلمة، 

 وحتويل الكلمات وختزينها يف الذاكرة .

،  ةتجربة الطلبال ادلكادلةيف  مؤثّرلو دور  التعليمم على وسائل ادلعلّ  مدخل

 التعليمكانت جتربة رلردة أو جتربة ملموسة. تشجيع ادلشاكل يف استخدام وسائل 

االرتباك يف اختيار وسائل  يوجدعادة التفكَت بعناية حبيث ال اإل عناليت تبُت 

 ادلواد ادلسلمة. مقامك التعليم

إتقان ادلفردات العربية  ترقية الواقعيةأن يؤدي استخدام وسائل  البحث ىذا

رلموعة متنوعة  ة، سوف يكتسب الطلبوسائل. ألنو من خالل ىذه الةلبلطدى ال

، والدعوة التعليماالجتماعية ومن خالل وسائل  ويواللغ ادلكادلةالقدرات، مثل 

م ذا الستكشاف والعثور على واستخدام األشياء القريبة حبيث يصبح التعلّ  ةللطلب

 معٌت.
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للعثور  اولةلتحديد السبب واحملويل األ مالحظةجيري ىذا البحث تقييًما 

النظرية القائمة وووع  البحوثعلى احلقائق اليت ميكن استخدامها الستكمال 

. استنادا دى الطلبةادلفردات العربية ل إتقان قيةختطيط مناسب للعمل يف زلاولة لًت 

 يف البحث الصورة التالية: ياذليكللتفكَت امؤامرة فإىل التفسَت أعاله، 

 1.1 الصور
 الهيكلي عن بحث الصفي اإلجرائيتفكير 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ترقية ادلفردات يف اللغة  
 العربية 

 الدورة األوىل

 جهل الطلبة بادلفردات العربية
 

 التنفيذية

 احلالة األولية

استخدام وسائل الواقعية يف ترقية إتقان 
 ادلفردات العربية

اخنفاض ادلفردات قبل 
استخدام وسائل 

 الواقعية البديلة

 الدورة الثانية احلالة النهائية
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 الثاني باب

 نظريال أساس

 م يالتعلوسائل  .1

 ميالتعلكسائل فهم  . أ

الالتينية اليت تعٍت حرفيا  "suidem"تايت من  التعليموسائل ال ةكلم

كسيط أك  ىو التعليمكسائل العربية اللغة ". يف ناقل"األكسط"، "كسيط"، أك "

 ُل إىل مستلمي الرسائل.تقدمي رسائل من ادلرسً 

عالقة االتصاؿ ستسَت أف اليت قالت  التعليمعلي كسائل  "لك"مهككفقا 

 االتصاؿ. التعليمبسالسة مع النتائج القصول عند استخداـ أدكات كسائل 

لوسطاء ليكونوا موزعُت للعناصر احبيث  ادلكادلةطلب ادلساعدة ضركرم إلطالؽ 

مع  التعليمحيث يتم تفسَت كسائل  TCEA معذات الصلة، كقد شرح الوسيط 

 ِاليت تستخدـ لتسليم الرسائل.لوسطاء ايع االشكاؿ رت

                                                             
1
Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2006) edisi.1 Cet.7, 

hlm.4 
2
Ibid. hlm. 6-7 
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 Elyك hualreG معنفسها  التعليمأك كسائل الظاىرية كقد كصفت اجملردة 

لناس، كادلواد، كاالحداث كىم ااخلطوط العريضة  ةىي مفهوم التعليمكسائل أف 

ىذا  مناكتساب ادلعرفة كادلهارات موقف. ك  طلبةال وااليت بناء الظركؼ جلعل

ادلدرسة ىي كبيئة ادلعلم كالكتاب ادلدرسي بالعناصر اليت تشمل ف إفالفهم، 

 ّ.التعليمكسائل 

اليت تقوؿ  Briggnessك  hrgauكمن ادلعاين األخرل اليت أعربت عنها 

 تستخدـ ماديا لنقل زلتوم ادلواد التعليمية. ةىي أدا تعليمل الائكسأف ضمنا 

أك اجلذب البدين الذم  متعلٌ ىي عنصر ال التعليمكسائل  فإفكبعبارة أخرل، 

علي  طلبةتعليمية يف بيئة الفصوؿ الدراسية اليت حتفز الالحيتوم علي مواد 

 ْ.متعلٌ ال

 ادلكادلةىو موزع  التعليمفهم بعض الفقرات ادلذكورة أعاله شرح كسائل 

 idmydidكفقا لينكل نقلت من قبل  التعليمم آخر حوؿ كسائل أر  .تعليميف ال

من التدريس تفسر  التعليمف كسائل إ ةواحدال ةاليت مت تعبئتها يف مؤسس

طرؽ، كبعضها يعٍت "كل إنساف" ، "ادلادية" ، كاالحداث اليت تعطي ال ةختلفادلب

                                                             
3

TaGraATamyriA,nuidrAlusmulrarara(A,araraer AlAAharGdaidAluamrirA,2002A)uidmd.1AEue.5A,

Gls.3  
4

.mdi,AGls.5  
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أيا كاف القيد ادلعطي تشابو  الكتساب ادلعرفة كادلهارات كادلواقف. طلبةال ةفرص

من ادلرسل إىل ادلستلم كذلك لتحفيز ستخدـ لنقل الرسائل ييف شكل كل شيء 

وسائل كىم من ال متعلٌ ال ةحىت حتدث عملي لرغباتالعقل كاالنتباه كادلشاعر كا

 ٓ.التعليم

يف  التعليمو استخداـ كسائل فإنمع فهم بعض اآلراء ادلذكورة أعاله ، 

 رسلادلىو مفهـو مؤثر يف االتصاؿ بُت  دريستال ةيف عملي ةكخاص يةتعليمال

دكر كسائل  .تعليمالتدريس كال ةيساعد علي دكرا يف عمليك الرسالة،  تسلميادل

  فهم ادلواد كتقدمي البيانات ادلقدمة. رقيةيف ت طلبةال يساعدىو  التعليم

  التعليموسائل ال فوائدكظائف ك  . ب

كجود كسائل  زيارتو لتدريس. التعليم، كسائل  متعلٌ يف رلاؿ التعليم كال

، كلكن فصوؿالعلي  درسالوظيفة كالفوائد اليت سيحتاجها ادلأكثر ىو  التعليم

دكر التدريس ب التعليماستخداـ كسائل  كمل يعرؼ مل ينظر بالفعل الفصل بٌرمد

ادلكاف الذم  ةدلعرف ةصغَت ال ةكبطبيعة احلاؿ، ىناؾ مالحظ .التعليمكسائل 

                                                             
5
Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Malang Press, 

2009), hlm. 27 
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 دكارو أ ةكفقا لواجباهتا كفائدهتا. كفيما يلي ثالث التعليم كسائلسيعمل فيو دكر 

 ، كىي:ادلكادلةيف تيسَت  ةىام ةإعالمي

تدعو الكثَت من  التعليمطبيعة كسائل  فإف، الطلبةاىتماـ  ةمبثاب (ُ

، كجيعل من األسهل لنقل حٌب االستطالع، كيعزز طلبةاىتماـ ال

  ادلعلومات.

علي  طلبةال ةكمساعدتصاؿ كدكر كامل يف تشييع هُت االالعمل ك (ِ

 بتدريسها. ادلدرسفهم الرسالة اليت يقـو 

 التعليملوسائل ا، كبعبارة أخرل تعليمال عمليةيعمل كاستبقاء يف  (ّ

 .تعليمادلكتسبة اثناء ال ةإيداع ادلفاىيم اذلام ةكيفي  تعليمالتساعد يف 

الرسائل. كبصرؼ  نقلنفسها ىي كحده ت التعليم وسائلعاـ الالكظيفة 

ىاماليك يف عند  التعليمالفضل عن ىذه الوظائف، كفقا الستخداـ كسائل 

ولد الدافع كالتحفيز ت، رغبةكال حٌب االستطالعيعمل علي ايقاظ  التدريس عملية

 التعليماستخداـ كسائل  .طلبةال متعلٌ ال يالتدريس، ك تؤثر علي النفس عمليةيف 
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، كتقدمي البيانات/ادلواد طلبةيف حتسُت فهم الأيضا يف تسهيل ادلدرس يساعد 

 ٔادلعلومات.تركيز ادلشاركة، شلا يسهل تفسَت البيانات، ك ب

األزىر حوؿ كظيفة كسائل ارسياد  الىتاليك نفسو، مهككفقا دلا ذكره 

كقد مت حتلل  ٕ.طلبةيف ادلعرفة احملتملة لل ةكخاص ةكبَت   ةنفسها ىي فرص التعليم

 علي النحو التايل: التعليمكظيفة كسائل 

 ة.يفظاللتقلل أف عقل علي أساسيات اخلرسانة اليت ديكن ال كضع (ُ

 .طلبةالسيطرة علي اجلزء األكرب من اىتماـ ال (ِ

 بأفضل. تعليملل ةاماذلكضع أساسيات  (ّ

 تعزيز التفكَت ادلنتظم كادلستدـ. (ْ

 يطور ادلهارات اللغوية.أف الفهم الذم  ةساعد يف تنمي (ٓ

 .تعليمخرل مع التنوع يف الاألال تكوف بطرؽ  ةفعالال ةتوفَت جترب (ٔ

تساعد البشر يف لالفوائد  أكثر التعليمكسائل أف ب لشكٌ ال ا ةعاـ حاجلل

dkk TaduGAmA من استخداـ ىذه االستخدامات، كما أكضح .كادلةادل ، كأكضح .

 يستخدـ علي النحوالتايل: التعليمادلزيد من ادلواصفات لوسائل 

                                                             
6
Ibid, hlm.29 

7
Azhar Arsyad, Op. Cit, hlm.25 
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 ة)مكتوب ادلخضرغَت الرسالة لكي كضوح الرسالة حبيث تكوف عرض  (ُ

 (ةأك شفهي

احلسية  ةالتغلب علي القيود ادلفركضة علي الفضاء كالوقت كالقو  (ِ

 مثل:

الكائن، )ديكن استبداذلا بالنسخ ادلتماثلة أك الصور أك ر اكب -

 األفالـ أك النماذج(.

العرض الصغرل  مع اسقاطاتتساعد أف الكائن، )ديكن ر اصغ -

 ادلقلدة ، كاألفالـ أك الصور. شياء، كاأل

مع الفاصل الزمٍت  اتأك سريع آتبطيالمساعده احلركات  -

 السرعة. يةالبصرية ، كالتصوير الفوتوغرايف عال

أعاده نشر االحداث أك االحداث اليت حدثت يف ادلاضي عرب  -

الفيديو أك األفالـ أك إطارات األفالـ أك الصور بتسييالت 

 .سلضريا

مع مناذج الرسم التخطيطي  ةالكائنات علي شكل رلموع -

 كغَتىا.



03 
 

يتغلب علي أف ناسب كمتنوع ديكن ادل التعليماستخداـ كسائل  (ّ

. كيف ىذا الصدد، ىناؾ خيارات أخرل فيما طلبةادلوقف السليب لل

 النحو التايل: علي تعليمال كسائليتعلق باستخداـ 

 .تعليمأثاره العاطفة لل -

 كالبيئة كالواقع. طلبةيسمح بادلباشر بُت ال -

قدراهتم مع كفقا  تعلميكوف مستقل يف الأف  طلبةالسماح لل -

 .رغبتهمك 

 سهل حفر ادلعلومات ادلطلوبة.ي -

باعتبارىا من ادلنتيات التعليمية األكثر  التعليموسائل ال ةوداجلمراجع 

، كلكن التعليمسائل نافع الوظائف كالاللن يتم عن فهم ك  .الًتبية مبيعا يف العامل

مع النظر يف اختيار كسائل  ةمقدم ةسيتم تسليط الضوء أكال كحتتاج إىل معرف

كيف  .ةالرسائل بسهول سٌلمقادر علي ت طلبةالحبيث  متعلٌ يف ال ةاليت مناسب التعليم

ادلواد  ادلراجعلالستعماؿ يف فيد ت التعليم كسائلكظيفة  فإفهناية ادلطاؼ، 

 التعليمية.
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  التعليمأنواع كخصائص كسائل  . ت

شكاؿ، كالًتاكيب، اال ةسلتلفتنوعة من كوف ادل التعليمكسائل 

بشكل أكثر حتديدا بُت أنواع  فةتكوف معرك أف كلكن جيب  كالشخصيات.

يبينا  "إبراىيم كنانا"كيسهل احلصوؿ عليها. يصف  مقابلةاليت  التعليمكسائل 

 ٖ، كىي: تعليماليت استخدامها يف ال التعليممنوذج كسائل  ةثالث

 ادلطبوعة )الكتب كاجملالت كالوحدات( التعليمكسائل  (ُ

، ـفالاألـ، شريط فال)جهاز الشرحية أك اطار األ ةالكًتكني وسائلال (ِ

 الشفافية، كنوع الفيديو. الصوركتسييل 

 (ناظرية)كائنات حقيقية أك ال الواقعيةكسائل  (ّ

 مالتعلاحتياجات  ةكمعاجل ةؤسس دلواءمدكاف ادلالتسهيالت اليت تقدمها 

مناسب ادلواد مع دلا ىو  التعليملتصنيف كسائل ابتقسيم  ارتباط، ةالطلب

الرام الذم استشهد بو  فإف، التعليماالرتباط مع تصنيفات كسائل  التعليمية.

 ٓالتعليمي إىل  التعليم، يصنف "Leshin, Pollock, Reigeluth" ىماألزىر،

 ٗرلموعات:

                                                             
8
Ibrahim dan Nana, Perancangan Pengajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009) hlm.115-118 

9
Azhar Arsyad, Op. Cit, hlm. 83 
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كالعب  مٌرف,)ادلعلمُت كادلعلم كادل بشرعلي الادلستندة كسائل  (ُ

 اجلماعية كالرحالت ادليدانية(. ةكاالنشط ,األدكار

، الكتب التطبيقية ،  ةادلستندة الطباعة ، )الكتب االرشادي وسائلال (ِ

 ورقات(.الأدكات العمل ، ك 

ادلستندة إىل ادلرئيات )الكتب كأداات العمل كادلخططات  وسائلال (ّ

 كالرسومات البيانية كاخلرائط كالصور كالشفافية كالشرائح(.

السمعية كالبصرية، )الفيديو كاألفالـ كالربامج من نوع  التعليمكسائل  (ْ

 الشرحية ، كالتلفزيوف(.

 من ةادلستندة إىل الكمبيوتر )التدريس مع مساعد التعليمكسائل  (ٓ

  الكمبيوتر/الربرليات ، كالفيديو التفاعلية ، كالنص التشعيب(.

اخلصائص اليت حيتاجها  لو التعليمكمن ناحية أخرل ، تتمتع كسائل 

ىذا التيميع الشخصي ادلعيار  ادلدرس لتكييف ادلواد اليت سيتم تدريسها.

  :التعليمالرئيسي لتخصيص منوذج ادلواد التعليمية. كفيما يلي خصائص كسائل 

 التصويرية التعليمكسائل  (ُ
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حتتوم علي الرسائل النصية كالرسومات كاألحرؼ التصويرية  وسائلال

صور الالصامتة يف شكل  وسائلتشمل ال عٍت.ادل فيهاكالرموز اليت 

 .ةمطبوع كسائلكملصقات ككتب ك  ةفوتوغرافية كرسـو بياني

سًقطيةكسائل  (ِ
ى
 ادل

ة مساعدى وسائلتستخدـ ىذه ال. اإلسقاط ةساعدمب التعليمكسائل 

علومات باستخداـ ادلرئيات. ادلرسائل الكعارض   يةت الكًتكناداآل

الشفافية، مايكركسوفت، كالفيديو، كاإلسقاط  الصورمثل  ونوع من

 مبهمو كالشرائح.

 الصوتية وسائلال (ّ

حتتوم علي رسائل أك أصوات علي شكل مسموع  ائلىذه الوس

ىذا  ةميز  .التدريس عمليةتعطي العقل كالعمل لتسهيل أف ديكن 

ادلستمعُت  طلبةنوع من ال تعليمللمساعدة يف ال التعليمالطابع كسائل 

. اجلانب السليب ذلذه تعلمالنشطة يف ال طلبةحبيث ديكن بناء اخلياؿ ال

ؿ و السهعلي جيعل أف  ىو بالطبع ال يؤدم التعليمالشخصية كسائل 

 ادلفرداتاالستماع كذلا إتقاف  تعلمالذين لديهم نوع من  طلبةال

 .ةجيد
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 وبةساحملكسائل  (ْ

للتمكُت احملوسبة كالربرليات، كلكن   ةوسيلالليست وبة ساحملكسائل 

 ُتبً يى علي  ةقادر  وسائلىذه ال ادلتعددة. تعليملا وسائلالكوسيلة 

 يف تقدمي ادلعلومات أك الرسائل بفعاؿ أك ذات الصلة. ادلمزكجة

الذين  طلبةتستوعب الأف ديكن وبة ساحملمن خالؿ كسائل  تعليمالك 

علي توفَت  ةقادر وبة ساحملكسائل ف يف تلقي الدركس، أل ةىم بطيئ

دير يف قوبة تساحمل وسائلالشكاؿ الاك  .ةفرديال ةمناخ العاطفية بطريق

رسومي، مثل العركض ادلتعددة التحركة كتصميم ادلرسـو الشكل 

 ت.ياستخداـ اإلنًتن ك،  وسائل، كاألقراص ادلدرلة ادلتعددة الوسائلال

اليت قدمت العديد من الفوائد  التعليمسلتلف أنواع كشخصيات كسائل 

احلصوؿ  ةسهل تعليمال ائلكس فإفخرل، األبعبارة  .هاكظائفعن  ةككذلك معرف

 التعليمكلكن من نوع كطابع كسائل  .االعامةة مؤسس تىوافػىرى عليها من ادلرافق اليت 

بسبب احلد التكاليف، كصعوبة لضورىا  ةبو الصعالىت  التعليمىناؾ بعض كسائل 

علي إتقاف  ةاصاخل ةقدر ك دائمة،  ةتقدديها يف الفصوؿ الدراسية كتصبح كسيل

  .التعليمكسائل 
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 لمفردات العربيةل تعليمال كسائل . ث

اللغة العربية يصنف يف رلموعتُت، مها  تعليم كسائل فإف، ةعامال فةكبص

نفسو يصنف كسائل  "سويانتو"رام  .يةغَت الكًتكن وسائلكال يةالكًتكن وسائلال

كفقا للهيمنة احلسية  تعليمأك اللغة العربية ادلساعدات ال تعليمال التعليم

كاألعضاء ادلستخدمة يف اللغة ىي السمع كالرؤية احلواس النشطة  ادلستخدمة.

 يف شكل: يةكثالث فئات رئيس  تعليمال كسائلكلذلك، تستخدـ  َُكالكالـ.

  ,(audio aids) يةالسمع ةدااآل .أ 

م ياليت تتطلب التعل ةتعلم اللغة االجنبي ائلىي كس ةداىذه اآل

, ادلذياع ةالستخداـ احلواس السمعية يف شكل مهيم باستخداـ أدا

تسهل أف ذلذه الوسائط  .ةعينادل ةوسيقيادل ةلآمسيل الشريط, أك 

م كأىداؼ يدلواضيع التعلعن اعلي ادلعلم اختيار التسييالت ادلادية 

 ادلهارات احملددة اليت يريد حتقيقها.

  ,(visual aids)ادلرئية ةدااآل  .ب 

 يتبع ألنو اختيارأف دييل إىل األسهل  التعليموسائل الىذا النوع من 

 .الرخيصيف احلياة اليومية، ك  قابلتومن السهل نسبيا دل
                                                             

10
A Abdul Wahab Rosyidi, Op. Cit, hlm. 43-44 
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  .(audio-visual aids) ادلرئية السمعية ةدااآل .ج 

: الكائنات احلقيقية اءكرب   الفرقاتيف ثالث  وسائلىذا النوع 

   كالكائنات ادلصغرة )ادلنمنمات( كالكائنات اخلاصة.

أك اللغة  ةاالجنبيم اللغات ضركريا دلعلٌ  طلبةأصبح تدريس ادلفردات لل

 ةلقدر ا مقتضياو فإنتدريس ادلفردات ادلتعلقة إتقاف معاين الكلمات،  العربية.

 التعليماستخداـ كسائل  .ااجلو كادلكاف مناسب علىادلواد التعليمية  بلوغادلعلم يف 

تسهيل فهم لك  طلبةيف حتفيز حواس ال خَت التفاعليف تدريس ادلفردات العربية 

، التعليمالستخداـ كسائل باادلفردات  عن طلبةم القبل تعلٌ  ُُمعٍت الكلمات.

 :احلاصل مساكيةىناؾ بعض اخلطوات اليت ينبغي مالحظتها جلعل 

 تدريسها. فيما)ادلفردات(  دعلي اجلس ةباشر ادليظهر  .أ 

 تقدمي منمنمة من األشياء اليت تدرس. .ب 

 تقدمي يف شكل صور. .ج 

 تظاىر من ادلفردات اليت تدرسادل .د 

 ادلفردات اليت تدرس يف اجلمل.يتضمن  .ق 

 الكلمة اليت تدرس دياثلتوفَت ما  .ك 
                                                             

11A Ibid. hlm. 55-59 
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 العثور علي الكلمة ادلعاكس من ادلفردات اليت تدرس .ز 

 التعاريف أك كصف ادلفردات ادلعطية. إطاعة .ح 

اليت ديكن استخدامها كاالستفادة منها من  التعليموسائل الىناؾ العديد 

كىذا يعتمد بالطبع علي مستوم قبل ادلعلمُت يف تدريس ادلفردات العربية، 

لتسهيل الباحث يف حل  .يةالعرب اللغة النشاط كاإلبداع كاالبتكار للمعلم

 وسائلالباحث نفسو استخداـ ال فإف، الصفٌي اإلجرائيٌ  حبثادلشاكل يف ىذا 

 .باآلدة ادلرئية التعليم

 الواقعية وسائل  .2

 الواقعيةتعريف كسائل  .ُ

 كبَتادلالئم كالفعاؿ باستخداـ الطبيعة يف نطاؽ   تعليمكديكن إنشاء ال

النظر يف العديد من الكائنات  صغَتة مثل الفصوؿ الدراسية كالبيئة ادلدرسية.

 التعليمالستخدامها كمواد كسائل الكائنات ا سيفيدادلتاحة يف النطاؽ العاـ، 

ئة اجليدة ىي البي .طلبةاحلقيقية كموزع رسالة من ادلواد التعليمية لتحفيز عقوؿ ال



02 
 

معهد الغصر يف  الًتبيةكىذا شلاثل لشعار  ُِ.عٌلمتتاثَت يف دعم حتسُت الالر ثكأ

 ، كىي:دار السالـ كونتور

, بىٍل الىبيدَّ أىٍف  ًإفَّ تػىٍنًفٍيذى التػٍَّربًيىًة اخليليًقيًَّة كىالعىٍقلًيًَّة الىيىٍكًفى مبييىرًَّد الكىالىـً

الصَّاحلًىًة كى ًإجٍيىاًد الًبٍيئىًة, كىكيلُّ مىا يػىرىاهي التَّالىًمٍيذي كىمىا يىٍسمىعيٍونىوي ًمٍن يىكيٍوفى بًالقيٍدكىًة 

ا ادلٍعهىًد يىكيٍوفي عىاًمالن ًمٍن عىوىاًمًل التػٍَّربًيًَّة اخليليًقيًَّة كىالعىٍقًليَّةً   .حىرىكىاتو كىأىٍصوىاتو ًِف ىذى

ىي كائن فعلي يف شكل سليم  الواقعية كسائلأف كيف رام آنيتا ، تقوؿ 

من األشياء اجلديدة  ةباشر ادل ةاليت توفر جترب ةىو أدا الواقعيةكسائل  أك ملموس.

 ةمو نظكتصنيف ادلخلوقات احلية، كادل تنوع ادلخلوقات احلية، ةدلعرف طلبةلل

  اليت تستخدـ يف احلياة اليومية. ةاالداة أك ،كاالجهز  العيضوية

ىي الوسطاء لألشياء ادللموسة أك  الواقعية وسائلاخلاصة ب "سودانا"كأراء 

ىي األشياء اليت تبدك  الواقعية وسائلعن الWibawa رآل  الكائنات احلية.

 ةيف جترب ةملموس الواقعيةكما الكائنات  ُّكالشكل األصلي دكف تغيَت. ةملموس

 .ةإىل الطلب ةباشر ادل

                                                             
35
( 5333للطباعة والنشر,  مدار السالمعهد دار السالم كونتور, أصول التربية والتعليم, )كونتور فونوروكو:  

 0ص.
13

Lena Aprilia et.al. Efektifitas Penggunaan Media Realia dalam Pembelajaran Kosakata 

Bahasa Jepang, (JAPANEDU Vol. 1, No. 3, Desember 2016) hlm.54 
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ىي  الواقعيةف كسائل بأيذكر  "وديو"شرام  فإف، "سومارنو" كما نقل

النباتات كالكائنات احليوانات ك مثل البشر ك  ةاحلقيقي يةهشكل من اشكاؿ ادلنبٌ 

 كسائلأف عن نفس الشعور ب "يتاجو "فكيعرب  .الطلبةكاالحداث اليت يالحظها 

 الواقعية كسائلحبيث يتعُت تدريسية. ال ةتستخدـ كماد ةملموس ةىي أدا الواقعية

 ُْللبيئة. ةالحظادل لعمليةتكوف موجودة يف الفصوؿ الدراسية، كلكن ال أف 

من خارج  كىي مفعوؿ أداة التعليم الواقعيةكسائل  عنأيضا  انو يعرؼ ن

تعترب  الواقعية .التدريس عمليةالفصوؿ الدراسية اليت يستخدمها ادلعلم دلواد 

من خالؿ الشيء احلقيقي ادلستخدـ للمساعدة يف تدريب اللغات اجلديدة ب

احلقيقي، كبعبارة أخرل يتم عرض مثاؿ الكائن كفقا  وجودمن ال ةتقدمي أمثل

حىت لتسهيل عرض الكائنات اليت يقصد هبا أساس االستحالة  لشكلو األصلي.

اليت نفذت يف الطبقة، ديكن استبداؿ شكل الكائن احلقيقي مع منوذج  ةأك معقد

 ُٓ.إىل الصف اخلبار ةلقصد قادر اليت تساكم أك حتييمها يف احليم مع ا ةكمهي

إذا حة رك فكم ةستكوف فعالالتدريس  عمليةأف ب باحثكخلص 

قادر علي إعطاء  الواقعية كسائلاستخداـ  فٌ ، ألالواقعية كسائلاستخدمت 
                                                             

14
Sumarno et.al. Pengaruh Pembelajaran dengan Media Realia Terhadap peningkatan 

Kreativitas dan Keterampilan Motorik Anak Usia Dini di TK Negeri Rembang, (Laporan 

Penelitian Madya Bidang Keilmuan-LPPM UT, Semarang, 06 Maret 2012), hlm.28 
15

Widya el.al. Pengajaran Kosakata Bahasa Inggris denga Media Realia dan Flash 

Card, (Jurnal Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat, Vol. 01 No .01, Januari 2018) hlm. 41 
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اللغة ربط ي الىتالتدريس  عمليةحبيث يف  طلبةعلي عقوؿ ال ةيلسلخياال ك  طلبةال

 لن ينسي يف الفصوؿ الدراسية ةف الطلبأ احلاؿىم أك  مع الكائن ادلذكور. ةباشر ادل

 بسرعة.

 الواقعية وسائلع الا نو أ .ِ

، كتنقسم الواقعيةقبل احلصوؿ علي كجود كسائل  عداد ادلعلمإمن  نانظر 

 ".media by design ك "media by utilization"إىل جزاين ، كىي  التعليمكسائل 

بالفعل كديكن استخدامها  ةتاحمي  كسائلباستخدامها ىي  التعليم كسائلك 

حسب التصميم ىي  التعليمكجعلها جتاريا كجاىزه لالستعماؿ. حُت كسائل 

ادلميزة لوسائل  فإفكمع ذلك،  ُٔادلصممة خصيصا كادلعدة. التعليمكسائل 

، التدريسيف  التعليمنفسها جتمع دائما شكل كال اجلزءين من كسائل  الواقعية

نوع أبسبب  أحد الطرؼعلي  يتحٌيزلن  الواقعيةنو يف استخداـ كسائل أحبيث 

من خالؿ منوذج  التعليمنفسها احتدكا بُت كسائل  الواقعيةكسائل  ادلفعوؿ

  حسب التصميم. التعليمستخدـ مع كسائل ادل

                                                             
16

Tsabit Azinar Ahmad, Strategi Pemanfaatan Museum sebagai Media Pembelajaran 

pada Materi Zaman Prasejarah, (Paramita Vol. 20, No. 1, Januari 2010) hlm. 108 
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واد التدريس ادلمن  أغراضبأنو  ةالكائن أك منوذجوصف الالشرح منوذج 

 الواقعية كسائلالنماذج  أنواع .الواقعية كسائل بألغراضشكل كتيف كقت كاحد 

 التعليمية:ِف 

 قيقيةاحلكائنات  (ُ

النماذج ىي دتثيل للكائن أك النظاـ أك األفكار يف شكل مبسط 

ناق  النموذج ىو كائن حقيقي ادليف  لكن .ةظاىر ال ةطبيعيأك  ةحلال

مثل ادلهنة أك ادلصلحة أك  ُٕلدكرىا. ةادلشاىد اليت لديها مسؤكلي

 كالظركؼ اليت تصور احلقيقة أك التوضيح.اذلواية ، 

 ادلواد/النسخة ادلتماثلة( ةمنوذج )عين (ِ

، أك غَتىا من ةلآ، ةأك تكرار الكائن، أدامنوذج النسخة ادلتماثلة ىي 

الذين ىم يف  طلبةال ىيئةادلواد الفعلية، بيئة حتاكي حدكث حقيقي، ك 

علي تسامح  ؿيتناك كائنات النسخة ادلتماثلة  ُٖقيقية.احل يةبيئة عمل

 تنوعة القيود.بادل أف يظهربسبب الكائنات ادلستخدمة ال ديكن  ةعالي

                                                             
17

Respository.Upi Edu, Model Layanan Perpustakaan Sekolah Luar Biasa, (Univesitas 

Pendidikan Indonesia: Saliaji Cayaray, 2014) hlm. 1 
18

Anderson, Ronald H, Pemilihan dan Pengembangan Media untuk Pembelajaran, 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994) hlm.183 
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علي  الواقعيةاحلقيقية بسبب طبيعة كسائل  ادلتظاىر ةمبثاب الواقعيةكسائل 

 ة، كديكن التفريق يف ثالثادلتظاىرإذا استعرضت من طبيعة  .ادلرئيةأساس 

 ادلتظاىربديل الكائنات، ك  ادلتظاىر، ك ةصلياأل ادلتظاىرخصائص اليت تتشكل 

و لو معاف فإن، ادلتظاىرض ادلهم عن طبيعة كل عب ُٗ.ةادلصنوعة من ادلواد رلرد

 .ةسلتلف

 الواقعيةكسائل  ياتسائادلك  تزياادل .ّ

ىو الطريقة اليت تصنف علي التدريس يف  الواقعيةاستخداـ كسائل 

السر الرئيسية اليت ديكن ادراجها الرسائل أك  ةم كىي كلماألضواء بُت ادلعلٌ 

يف استخداـ كسائل  الناظرةكمن تاثَت  ادلعلومات من مواد التدريس ادلخصصة.

 ةالطلب متعلٌ السهولة يف كرب أىو أحد البدائل أك اخلدمات اليت توفر  الواقعية

اليت تنشا يف استخداـ ىذه  رفعةادلعلم، ككذلك العديد من ادلزايا كال عمليةك 

كىنا بعض  َِ. الواقعيةبعض من مزايا  أيضا " Aoeaded" كقد حزمت .وسائلال

 ، كىي: الواقعيةادلزايا من كسائل 

عموما ديكن العثور  الواقعية التعليمالسهل احلصوؿ عليها. يف كسائل  (ُ

 عليها ألهنا شيء حقيقي حوؿ البيئة.
                                                             

19
Subari, Supervisi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994) hlm. 45 

20
Sumarno dkk, Loc. Cit, hlm. 28 
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األمر يتعلق بأمور أف . النظر إىل ةتقدمي معلومات كاضحة كدقيق (ِ

 يصبح كاضحا كأدؽ. سدشرح ادلعلومات ادلتعلقة باجل فإف، ةملموس

ف يعزز الربح للمواضيع اخلاصة بادلعلم أل الواقعيةاستخداـ كسائل 

كليس مزعج علي ادلعاجلة حىت  ِف حضوره ةلو السه سوؼ وسائلاستخداـ ىذه ال

تتعرض  الواقعيةمزايا كسائل  فإف، "hyrididGإلبراىيم ك "ككفقا  .ةالتفوؽ للطلب

 ُِلكشف دقيق علي النحو التايل:

شيء أك أداء ادلهاـ يف  ةدلعرف طلبةتوفر الفرصة القصول للأف ديكن  (ُ

 ادلواقف احلقيقية.

 أنفسهم يف ادلواقف احلقيقية. ةالفرصة لتيرب طلبةإعطاء ال (ِ

 احلواس.دات خارج ر اآلثباستخداـ أك طلبةتدريب مهارات ال (ّ

أك  يةىناؾ غَت كافأف  تعليملل ة، فمن ادلؤكد اهنا كسيلةقلاللرغم امن 

من  الواقعيةكمل تفلت كسائل  يف استخدامها أك العرض. يةيقاؿ اهنا ليست مثال

كادلرافق ادلدرسية، الذين أثركا علي تعليمو  ةأكجو القصور النارتة عن ادلعلم كالطلب

                                                             
21

Ibrahim dan Nana Syaodih, Perencanaan Pengajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003) 

hlm. 119 
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كىنا بعض األشياء اليت تصبح سببا لعدـ كجود  ِِغَت ادلوايت اثناء التنفيذ.

 ، كىي:الواقعيةكسائل 

خارج ادلدرسة، مع  فةإىل أماكن سلتل ةالذم جيلب الطلب تعليمال (ُ

 جرا. خشائرفوفا يف شكل احملب ادلخاطرالسبب كيتوقع 

الكائن احلقيقي أك تكرار الكائن/النسخة  فةالتكلفة ادلطلوبة دلعر  (ِ

، كعالكة علي ذلك ةادلتماثلة يف بعض األحياف ليست نفقات صغَت 

 الضرر يف استخدامو. يةمع امكان

علي توفَت رتيع الصور من الكائن الفعلي، مثل نوع  ةقادر ال اهنا  (ّ

اليت يتم تكييفها مع االحتياجات ادلادية للمواد حبيث  وسائلال

 األخرل. التعليم وسائلالع قواعد التدريس م

 كىناؾ مزايا  الواقعيةباستخداـ كسائل  فةاالستنتاج الذم ديكن كص

 ادلستخدـ االشكاؿ احلقيقية للكائنات توميز  .يالحظوأف الضعف اليت جيب 

يقدـ يف أف  االذم معقدىو مساكئ ىي أيضا  كديكن نقلها أك التالعب هبا.

 ةخر أك قاعداآلهاز اجلجيب من خالؿ  ةاحلادث دثشكل لفظي، حىت حت

 .يةإعالم
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 المفردات .3

 تعريف ادلفردات العربية .ُ

ها الكثَت من تعليماليت ي يةالعربية ىي أحدم اللغات االجنباللغة 

تقييم ادلواد اللفظية  االندكنيسيُت من أجل دراسة الكتب ذات السياؽ العريب.

 العربية.زانة ادلفردات إتقاف كامل خلاستنادا إىل النص باللغة العربية سيحتاج إىل 

اخلزانة من ادلفردات العربية من خالؿ العديد  قيةدراسة لًت ال بحثالادلزيد كلذلك، 

 الطرؽ كاألساليب يف حتسُت اخلزانة ادلفردات.

 تعليمتتقامسها أف اللغات اليت جيب  عناصر من لحدإادلفردات ىي 

من ادلفردات العربية الكافية  ةالثركة لديها خزان .أيضا للغة العربيةكل يةاللغة االجنب

كىكذا  تدعم شخص ما يف التواصل ككتابو النص بشكل جيد.أف اليت ديكن 

إتقاهنا، فمن الضركرم  مباشرة التحدث كالكتابة ىو إتقاف اللغة ال ديكنأف يقاؿ 

كىناؾ رام شلاثل يعززه  ِّكالفعلية. يةادلفردات االنتاج نلدعم ادلعرفة من خزان

ادلفردات ىي جزء ىاـ من مكونات اللغة، أف ، الذم يوحي ب"عبد احلميد"
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حد من القواعد ألذلك تصبح ادلفردات  اللغة الشفهية أك ادلكتوبة. استعماؿ

 ِْعلي تطوير مهارات اللغة العربية. ةقادر  ثَتاأل

 ةمعيمي )قائمة أككلم ةكلمخزانة الادلفردات كأف  "آفاندلفؤاد "رام 

يستطيع  ةادلعٍت كلم ذلا كظيفة عندما ادلفردات لديو ادلعٍت ادلناسب.ك الكلمات( 

دتوتيف كمعٍت كونتيتيف. ادلعٍت ديتوتيف كمعٍت  ادلعٌتيؤسس علي أف  يقٌرف

يعطي معٍت يف الشكل أف ادلعٍت كونتيتيف أف , حيث يةصلاألأك معٍت  يةساساأل

"رجل يهمس",  ية)معٍت ديتوتيف( ادلعٍت أصل تف"ااذل"ادلثاؿ  أك عبارة. يةرمز 

 ِٓ".telepon )معٍت كونتيتيف( ادلعٍت من العبارة يستعمل " اتف"اذل"

 تويأيف إتقاف اللغة، كيصف ر  تويامهعلى ادلفردات يشرح  أنو "جي"رام 

للفصل من ما يسبق كيتبع يف  لةمن األصوات غَت قاب لةادلفردات ىي سلسأف 

ف دكرا حامسا يف إنتاج اللغة أل ديسكإتقاف ادلفردات  يةمهأ .أخرلفردات ادل لةرت

 ِٔمن ادلعرفة النحوية. يةادلفردات أكثر امه
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حد األجزاء أادلفردات ىي أف يستنتج من بعض اآلراء ادلذكورة أعاله 

يف اللغة العربية، كإتقاف ادلفردات كالكلمات ادلنتية ىي ادلفتاح لتحسُت  ةاذلام

 .hلعريبااللغة مهارات 

 أنواع ادلفردات .ِ

إىل كوهنا شكال  فةادلفردات ىي عنصر أساسي يف تشكيل اجلملة. االضا

مورفولوجية تشكل شكل  عمليةتشكيل الكلمة من خالؿ ادلفردات أساسيا، 

االزدكاج )التكرار(، كالًتكيب )الدمج( لنقل ادلعٍت الوارد يف  ةعادإف، ك اشكافي

فاعل كال فعوؿكادل فعلموضع يف اجلملة كدكر ال ديتلكحيصل الكلمة  اجلملة.

  (.hlPS) كانعت

تكوف أف يف شكل مفردات اللغة ىناؾ أنواع ادلفردات اليت حتتاج إىل 

ال يوجد ام ةعلي فهم القصد من العبارة ادلعرب عنها،  رةلتكوف قاد فةمعرك 

ادلفردات ،  التفسَتات التالية ألنواع يف تفسَت معٍت اجلمل اللغة العربية. أجطاء

 كىي:
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ادلرادفات، ىي الكلمات اليت حتتوم علي نفس ادلعٍت ادلركزم،  (ُ

الكلمة، علي سبيل ادلثاؿ: تلميذ )طىاًلبه =  ةكلكنها ختتلف يف قيم

 تًٍلًمٍيذه(

حتتوم علي ادلعاين عكس الكلمات األخرل،  ة، ىو كلمالنافيات (ِ

 علي سبيل ادلثاؿ )رىجيله = مىٍرأىةه(

ّ) Amdsdads  ىو عبارة من نفس الشكل مثل تعبَت آخر ، كلكن ،

الفرؽ يف ادلعٍت بُت العبارتُت. علي سبيل ادلثاؿ: )البستاف( يف 

" كغالبا ما tamanباسم " استخدامو غالبا ما تستخدـ من قبلي

 ".kebunتستخدـ أيضا لتفسَت "

ْ) mdouaads ك Hiponim  ،mdouaads  ىي الكلمات اليت دتثل العديد

أخرل  ةتكوف الكلمة الشائعة من كلمأف من الكلمات األخرل 

. مثاؿ: mdouaadsىو عضو يف كلمو  Hiponimر، حُت و ذكدلا

mdouaads ٍرىةه" يعٍت "الفاكهة" ، ك ٍري ، مىٍوزه ،  Hiponim "ذتى ىي "دتى

 بػيٍرتػيقىاؿه ، نىبًٍيذه"
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أك مزدكج، علي سبيل معٍت م علي أكثر ، ىي الكلمة اليت حتتو يمبوليس (ٓ

ادلثاؿ: "أيٍستىاذه" الكلمة غالبا ما تستخدـ يف تفسَت العديد من ادلهن مثل 

  اضرمواضيع ادلعلم  كىو خبَت ديٍت، حىت للدعوة إىل احمل

لتينب فهم تشابو الكلمات كالوظيفة كادلعٍت يف قواعد اللغة، ديكن 

( األفعاؿ/األفعاؿ، ِاألمساء/االسم، ) (ُأنواع، كىي: ) رةجتميع الكلمة يف عش

( ٔ/عدد الكلمات )نمر( الٓ/النطق، )بدؿال (ْ، )الصفةالنعوت/األمساء  (ّ)

( ٗ، )ية( ادلوضع/الكلمة االمامٖ( االقًتاف/العطف، )ٕظريف/كصفي كلمات، )

 ِٕالتعيب. ة( التداخل/كلمَُادلركر، ) ةالصياغة/كلم

سوؼ تركز علي  البحث، مث يف ىذه ةمرتب تعليمال ميسَتهالنظر إىل 

سم ادلفردات )اسم( ، كاألفعاؿ، كالصفة. كفيما يلي الفهم الذم اال ةمناقش

 سيتم مناقشتو من ىذا البحث:

  االسم (ُ

األمساء ىي الكلمات اليت تظهر الناس كالكائنات كاألشياء كادلفاىيم 

الكائنات  من الكائنات يف البيئة احمليطة هبا. ةالطلب فةعر دل تعٌرؼاليت 
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أك حقيقية  ةىي ملموسك  الواقعييف  طلبةاليت سيتم تدريسها لل

 ذكر األشياء.الأسهل  طلبةال حىتللعثور يف احلياة اليومي ،  لةكسه

  االفعاؿ (ِ

األفعاؿ ىي الكلمات اليت تعلن األفعاؿ أك اإلجراءات كالعمليات 

يصبح الفعل يف عموما ادلسند يف  مسات.كالظركؼ اليت ليست 

  اليومية. ةاجلملة يتقن يف اتصاؿ مع االنشط

 نعتال (ّ

الشخصية،  لةالكلمة، كحا ةالنعوت ىي الكلمات اليت تصف مس

، فاعلال ةالناس/الكائنات/األشياء. النعوت عموما مبثاب ةكعاد

 الكائن. لة، كشرح للموضوع من الكلمة توضح طبيعة أك حاادلفعوؿك 

، مث للمعل البدء طلبةفردات الخزانة ادلشرح أنواع ادلفردات أعاله لتحفيز 

اللغة العربية أكؿ  تعليمباألمساء كاألفعاؿ كالنعوت حيث اختيار نوع ادلفردات ل

الكائنات اليت سيتم حتفيزىا يف بداية  ادلبتدئُت. طلبةلل تعليميف الالعلم  ادلونة

 ِٖ.الواقعيةاللغة العربية يف احلي أك باستخداـ منوذج كسائل  تعليم
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  كظائف كأساسيات اختيار ادلفردات .ّ

استخداـ ادلفردات يف كضعها يف اجلمل،  يةيفهم كيفأف كينبغي للمعلم 

 كظيفتها. كأ ولنو الضركرم إعطاء ادلفردات للتمييز بُت ادلفردات كفقا لشكأك 

تقاسم ادلفردات  فةمعر  على ادلعلم، كلذلك حيتاج لةسهبال ترلكىذه ادلشاكل ال 

يصنف دم شير  فإف، يةجر ةمي أالذم نقلتو  "دم ازتدشير "كمبا قدمو  فائدهتا.

كتقـو شعبو  ِٗستخدـ. دلا فائدةقسم كظيفة ك  اليت لكل أجزاء ةادلفردات يف أربع

 ادلفردات التالية علي كظيفتها:

 اللغوية مهارتقسم ادلفردات استنادا إىل سياؽ  (ُ

 ة كالنصيةيادلفردات لفهم اللغات ادلنطوق -

لكالـ. يف احملادثات حتتاج إىل استخداـ ادلفردات لادلفردات  -

 .يةأك غَت رمس يةادلناسبة، اما رمس

ادلفردات للكتابة. الكتابة أيضا اختيار ادلفردات اجليدة  -

 القارئ. معتفسَتىا  سلطئكالصحيحة لكي ال 
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ادلفردات احملتملة. كيستخدـ ىذا النوع ادلفردات يف سياؽ  -

ادلفردات الضيقة أك ادلوسعة  تعليملتسهيل ك لتحليل خصائصو 

 دلعٍت.ا

 ادلفردات حسب ادلعٍتتقاسم  (ِ

لتشكيل  ية. ىذه ادلفردات ىي الكلمة االساسيةالكلمة االساس -

 الكتابة.

اليت تربط . ىذه ادلفردات من اشكاؿ الكلمة الرابطة الكلمة -

كتوحد ادلفردات األخرل مع اجلمل لتشكيل التعرض اجليد يف 

 الكتابة.

تقف كحدىا كلكن أف الكلمة ادلدرلة. ىذه ادلفردات ال ديكن  -

 . ادلثاؿفةلتشكيل معاين سلتل شلايتم اجلمع بينها كبعبارة أخرل ك 

 (رغب ِف, رغب عن)

 تقاسم ادلفردات حسب اخلصائص (ّ

األمر، ام ادلفردات ادلستخدمة تظهر ادلهمة يف احلياة  ةكلم -

 اليومية علي حد رمسيا كغَت رمسي.
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من  ة. ىذه ادلفردات عبارة عن رلموعةخاص يةكلمات أساس -

حتوؿ ادلعٍت إىل ادلواصفات كاستخداـ أف الكلمات اليت ديكن 

 .ةعينادلسلتلف اجملاالت من مراجعو 

 ستخدامهاا حسبتقاسم ادلفردات  (ْ

فردات النشطة. كتستخدـ ىذه ادلفردات عموما علي نطاؽ ادل -

 مرارتكاسع اخلطاب ادلختلفة يف كل من الكالـ كالكتابة اليت 

 ع.ا متساالأك  ءةقراال

ادلفردات السلبية. ادلفردات السلبية ىي ادلفردات ادلستخدمة  -

 ةادلفردات السلبية ىي رلرد خزان  العلمية. الرسالة ةكتاب  راجعدل

 نادرا ما تستخدـ.

جدا، لذلك يف تدريس ادلفردات اجلديدة،  ةدراسة اللغة العربية كاسع

يكوف معلم اللغة العربية شامال كبعناية اختيار ادلواد الصحيحة تدريس أف جيب 

 فةادلفردات ىو معر  تعليمكلكن األىم من  .تعليميف العٌلمو ادلفردات قبل في
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فيما يلي أساسيات اختيار  َّ.يةاللغة االجنب تعليميتقنها أف اليت جيب  توأساس

 اللغة العربية: تعليمادلفردات يف 

ادلعٍت  عن أراداليت اتستخدـ حُت كما  ةشائع ةىو كلم وطٌرتال (ُ

 .من الكلمات اليت سيتم استخدامها ختزفادلطلوب، ك 

كاستخداـ  استخداـ ادلفردات األكثر شيوعا يف ادلنطقة.ىو  التوزيع (ِ

تستخدمها ادلنطقة ال يستخدـ أحيانا يف مناطق أك الكلمات اليت 

 بلداف أخرل.

يستخدـ مفردات مت احلصوؿ عليها كأعاده استخدامها ىو التوافر  (ّ

 عند احلاجة.

 طلبةلوؼ اختيار ادلفردات اليت كثَتا ما يسمع كيتحدث عنها يف الأادل (ْ

 اليومية.

ما،  شامل ىي اختيار ادلفردات اليت تغطي سلتلف اجلوانب يف كقت (ٓ

من استخداـ ادلفردات اليت يتم استخدامها يف كقت معُت كلكن 

أيضا تقتصر علي جانب معُت. مثل "بيت" ىو أكثر شيوعا من  

 ".زؿمن" ةكلم
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، بدال طلبةأك استخداـ ال ةخيتار ادلفردات األكثر حاجكىي  أمهية (ٔ

 من الكلمات الشائعة كلكن نادرا ما تكوف حاجو اليها.

ادلفردات العربية من ادلفردات احملولة. مثل عركبة ىو اختيار  (ٕ

"، مثاؿ آخر الكيمبوتَت" كالكلمة ادلنطوقة ىي "اسباحل"

 ".تيلفوفلا"ككلمو ىو "زلموؿمثل"

 العربية المفرداتإتقان  .4

، قالت مع "زىرة" الذم نقلتو "مورغاف"كالسيد  "مارؾ تورؾ"ككفقا دلا ذكره 

مث ديكنو تطبيق ادلعرفة يف ك بو  ةجيد فةمعر شخصا ما يقاؿ قادر علي اإلتقاف لديو أف 

 يةالشخص علي إتقاف ادلعرفة من جانب كيف رةشكل أنشطو، لذلك ديكن قياس قد

 ُّ.ادلبتدئجيدا أك ال  ةللمعرفة اليت ىي شللوك ةتطبيق

أك يف اللغة  ةكلم معٍت اخلزانة ول( ادلفردات KBBIلقاموس كبَت اندكنيسيا )

الكنوز اليت يعرفها  ةكىي عبارة الكلمات أك كلمادلفردات العربية يعرؼ باسم 

إتقاف ادلفردات أف كذلك   " Aiaddraidad"كأكضح  اآلخركف أك جزءا لغويا زلددا.

 .ادلتقبلة السلبيةكادلفردات   النشطة ادلنتيةينقسم إىل قسمُت، كمها إتقاف ادلفردات 
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كالكتابة، يف حُت يتم استخداـ  كالـالنشطة ألغراض ال يةإتقاف ادلفردات االنتاج

 ِّألغراض االستماع كالقراءة. لةمفردات متقب

مفردات اللغة العربية ىو إتقاف كاستنادا إىل الشرح الوارد أعاله، ديكن معٍت 

الشخص علي استعماؿ أك استخداـ الكلمات اليت ديلكها يف التواصل كالتفاعل  رةقد

ات العربية للتواصل كالتعبَت عن األفكار يف ادلرء يتقن ادلفردأف ال شك  مع اآلخرين.

 كالـاللغة ىي االستماع كال ية، تتميز بتطوير القدرات االساسةأك مكتوب يةبيئة لفظ

  كالقراءة كالكتابة بالعربية.

 اكتساب ادلفردات .ُ

يف  ة، كخاصكمادلفردات لن ينفصل أبدا عن متنوعة من اللغا تعليمأف 

العديد ادلشاكل اليت  اللغة العربية حيث تعترب ادلفردات عنصرا مهما. تعليم

 طلبةتواجهها مهارات اللغة العربية ترجع إىل االفتقار إتقاف ادلفردات كادلعرفة من ال

 القراءة كالكتابة العربية. ةمارسبادللوضع الكلمة 

كديكن  اكتساب ادلفردات تفاعال نشطا مع ادلفردات ادلكتسبة. يناؿ

كلذلك  .طلبةادلفردات بطريقو تفضل أك تطلب من ال تعليمالقياـ بذلك علي 
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يساعد ك جوا تعليميا  صنعتأف اليت ديكن  التعليماألساليب ككسائل  إىل افتقر

 كثف كتفاعلي.ادلعلي التفاعل مع ادلفردات أك ادلفاىيم اليت يتم دراستها ب طلبةال

 لديو:لفهم ادلفردات عندما يكوف اشخص  فةدلعر 

 كالنطق. ةادلفردات مكتوب فةمعر  (ُ

 معٍت كبعض ادلعاين األخرل ادلتعلقة ادلفردات. فةمعر  (ِ

 مىت يتم استخداـ ادلفردات يف اجلملة. فةمعر  (ّ

 كظيفة ادلفردات يف كل من التنسيق كاجلمل غَت الرمسية. فةمعر  (ْ

ادلفردات ىو  تعليممع ما يسمي  الرابطةعلي  هر لغة لن تكوف قادال تعلم

ىناؾ العديد من أف علي  اللغة العربية نفسها. تعليمعنصر أساسي يف 

أف و يوافق علي فإناالختالفات يف الرام حوؿ معٍت اللغة كالغرض من التدريس، 

ىناؾ األشياء اليت  ّّدكرا ىاما لدعم صلاح إتقاف اللغة. ملادلفردات حي تعليم

 ، كىي:ieaduadؿ قا كماادلفردات   تعليمتدرس يف أف جيب 

 النطق كالكتابة يةكيف (ُ
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Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN Maliki 

Press) hlm. 54 
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يكتب الكلمة، كهتيئها ، أف  ويادلعلم ادلفردات، فعليتعرؼ عندما 

الذين  طلبةال ختقيقيكوف ادلعلم قادرا علي أف كنطقها. جيب 

سوؼ  ةالقدرة علي نطق كلم يدرسوف قادركف علي نطق ادلفردات.

إىل  ةياء كلماذل ةمقارن علي تذكر ادلفردات ادلعطية. طلبةتساعد ال

ما تواجو  طلبةالأف أخرل ىو شيء جيب القياـ بو، بالنظر إىل  ةكلم

  االرتباؾ لتفسَت كلمتُت اليت لديها تقريبا نفس النطق.

 الكلمات  شبو (ِ

تطابق ادلفردات ادلناظرة.  ةادلفردات عن طريق العثور علي كلم تعليمب

عاين ادلنفس النطق كلكن  ولىو ادلفردات اليت  ادلشابو ةمعٍت كلم

 .فةسلتل

  فةكظي (ّ

تقدمي معلومات عن الكلمة، كانت يلحظ يف تعليم ادلفردات 

ادلفردات اليت يتم تدريسها تستخدـ دائما يف النصوص الرمسية كغَت 

ما كانت الفردات أيضا تعليم يلحظ إىل ذلك،  فةالرمسية. االضا

 لسياؽ أك اجلملة.ِف االكلمة تستخدـ 

  معٍت (ْ
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م ادلعٍت يف يعلٌ أف يعلم ادلفردات، جيب عليو أيضا ادلعلم عندما 

، كمنح الطلبةالكلمة إىل لغة  ةبذلك عن طريق تررت السؤاؿ.

كحيتاج ادلعلم إىل إظهار بعض ادلعاين  ادلرادفات، أك التعاريف.

علي تفسَت الكلمة، جيب  طلبةال ةدلساعد األخرل للكلمة ادلعنية.

 علي ادلعلم إظهار مفهـو الكلمة كعالقتها بالكلمة.

 ةىي يف الواقع اآلخر من االنشط الطلبةالتعلمية اليت يقـو هبا  عملية

كلكن يف ادلختلف اليت يقـو هبا شخصاف  التدريس ةأنشطف التعليمية للمعلم، أل

اشكاؿ من  ةأربع "بنسوفديفيد اكسابل كفلويد رك "من  كما قاال .ةشائع لةحا

 عملية، ك ادلعنوم عملية، ك ادلقابلة عملية، ك مسلٌ تال عملية، كىي: التدريس عملية

يف  طلبةاليت يقـو هبا ال تعلمال ةاشكاؿ أنشط ّْ.فظاحل عمليةك ، ادللقي تعليمال

دكر كال الطرفُت ف من خالؿ مناذج الدراسة اليت يقدمها ادلعلم، أل مقٌدرادلدارس 

 مناسبا ادلطلوب. تعلمحبيث كضع التدريس كال لةفعا ةيوفر استيابأف جيب 

تكوف أف ، لذلك جيب تعليمال تؤدم إىل أغراض ال تعليمتعليم ال عملية

كىذا متوازف بشكل جيد  ادلرجوة. تعليمىناؾ مراحل إلعطاء صور عن نتائج ال
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Nana Syaodih, Landasan Psikologi Proses Pendidikan, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakaya, 2007) hlm. 183 
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 تعلم بةطلتساعد الأف اليت توحي ادلراحل اليت ديكن  "ىات  كبراكف"مع اراء 

 :التدريسللخطوات  كفيما يلي شرح ّٓإلتقاف ادلفردات اللغة.

 الكلمات اجلديدة ليوحد مراجعلديو  (ُ

 ادلراجع .احتياج ادلراجعكيفهموهنا  الطلبةكالكلمة اجلديدة اليت يعرفها 

 ادلراجعىذه  تكوف الصور كالرسـو البيانية كالصور اخل.أف من ادلعلم 

 .ةعلي التعرؼ كلمات جديد طلبةالتساعد 

 .ة/الوسطاء لالعًتاؼ مفردات جديدالتعليملديها كسائل  (ِ

إتقاف بوضوح عاؿ علي التعرؼ الكلمات ك  طلبةاليساعد الوسطاء 

و فإن .لةعندما ىناؾ كسي تعليمأكثر اىتماما يف ال طلبةال ادلفردات.

لكلمة كاالعًتاؼ االنطق كالقراءة كالكتابة  فةعلي معر  طلبةيساعد ال

نقص ذلك لحاؿ  ها.تعلمبشكل الكلمة يف ادلفردات اليت يتم 

 ألخطاء البسيطة اليت حتدث يف إتقاف ادلفردات العربية.

 ادلفردات ررتةت يةكيف  تعلم (ّ

اليت  يةالذين ال يزالوف غَت مطلعُت علي مفردات اللغة االجنب طلبةال

 ايفهمو مل الذين  طلبةال معا يف تفسَت ادلفردات. تعلميدرسها ادلعلم لل
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Cameron and Lynne, Teaching Languages to Young Learners, (terjemahan), (New 

York: Cambridge University Press, 2005) hlm. 95 
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 تعلممهتموف يف  طلبةيف البداية ادلفردات عندما يفهموف معٍت ال

 ادلفردات.

بالنسبة  مهمتفسَت الكلمات اجلديدة أمر أف  "كامَتكف"كتشَت 

اج إىل تشييع لتفسَت الكلمات من اللغات حي طلبةالف أل طلبةلل

علي احلفاظ الكلمة يساعد  طلبةتفسَت الكلمات ال .يةاالجنب

 طلبةال يةيف الذاكرة. تذكر معٍت اللغات االجنب حيفظهااجلديدة اليت 

 .طلبةالقد حصلت علي عندما يتم تدريس معٍت الكلمة للغة 

 ادلفردات ادلًترتة. فظالتكرار باحل (ْ

ادلفردات عندما يفهم  تعليم عملية أتبدأف  "كامَتكف"كما تقًتح 

ها كيهتموف بالشكل اجلديد تعليمالكلمة اجلديدة اليت ي الطلبة

األجل  رةذاك تدخل ِفالكلمة اجلديدة  تعليميف البداية مت  لكلمة.ا

الكلمة  رةعلي بناء ذاك رتكوف قادأف مث ادلعلم جيب  طلبةقصَتة ال

تعترب  الستخدامها مبعٍت مستمر لتكوف الذاكرة علي ادلدل الطويل.

مث  تعليمادلفردات يف بداية ال تعليماحلفظ نشاطا أساسيا يف  ةأنشط

 تتكرر بانتظاـ حىت ديكن تذكر ادلفردات.

 ادلفردات تعٌود (ٓ
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ادلفردات العربية حيتاج إىل التعود علي استخداـ ادلفردات  تقافإ

اثناء  ةيكوف استخداـ كلمات جديدأف ديكن للسكن  العربية.

 العربية ال يستخدـ مهارات الذاكرة. إتقاف ادلفردات تعليمال عملية

 كلكن ادلعلم لديو إلعطاء التدريبات علي ادلفردات. فقط

إتقاف ادلفردات العربية من نتائج  يةقياس اجلهود ادلعلمو لتحسُت نوع

يوضح بالفعل  ىيف ىذه احلالة، التعرض أعل التدريس. عمليةخالؿ  طلبةال تعلم

أف تكوف الدالئل أف ديكن  .تعلماحلصوؿ ادلفردات يف مراحل ال عملية يةكيف

 رقادرين علي تفسَت ادلفردات، كقاد طلبةتزيد إذا كاف الأف  طلبةادلفردات الخزانة 

كظيفة استخداـ  فةعلي معر  هر استخداـ ادلفردات، كقاد الوقت فةعلي معر 

 ادلفردات.

 

 

 ة كمؤشرات إتقاف ادلفرداتيمعايَت الكفا .ُ

من خالؿ  تعليمال عمليةكاخلطوة االكيل للتخطيط التعليمي الناضج ىي 

علي انو ديكن حتقيق  تعليمكديكن تصنيف التخطيط لل الوضع الفعاؿ كالكفء.
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 الحقو من خالؿ كضع ادلنهج الدراسي كخطو تنفيذ التدريس. لةاجلودة يف مرح

لزيادة الوصف  يةبرنارلكيعد كضع ادلناىج الدراسية كالدراسات ادلتعمقة إجراءات 

ا تكوين ادلؤشرات لةكمعايَت الكفاءة اليت  يةيف صياغة تفاصيل الكفاءات االساس

ستكوف ىذه األشياء االربعو يف  ، تقييم. تعليم، كمواد التدريس ، كأنشطو ال

 تعليمإىل صلاح ال طلبةيوصل الأف كقت الحق ادلعيار ادلرجعي للمعلم الذم ديكن 

علي كل اجملاالت اليت يتم إطالؽ النار من ادلوقف احملتمل  لبةطال رةكحتسُت قد

  ادلتزايد ، ادلهارات كادلعرفة.

صياغة معيار  فإفالنظر إىل الصورة االكيل يف منهج درس اللغة العربية ، 

يتم جتميعها أف أخرل لتشكيل مسودة ادلؤشرات قبل  رةالكفاءة جيب تعبئتها م

كينبغي توجيو صياغة معايَت  عنادلدافعُت عن العمل.يف خطو التعليم للمدافعُت 

الكفاءة اليت أعدت يف ادلناىج الدراسية للمواضيع العربية علي مستوم الفئة 

 يةعلي التقبل كاالنتاج طلبةال رةالتيارية ادلتعددة ، كيف ادلتابعة العملية لتطوير قد

ت كفقا تتيسد اإلجراءات ادلتخذة يف شكل مهاراأف جيب  علي السواء.

دلضموف أىداؼ الكفاءة القياسية ، مث بعض ادلهارات التالية اليت ىي ىدؼ 

 اللغة العربية: تعليمالنياح يف 
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  االستماع (ُ

فهم ادلعلومات من احملادثات يف شكل التعرض أك احملادثة من خالؿ 

   السمعية حوؿ ادلواد التعليمية. ةاالنشط

  كالـال (ِ

كاخلربات شفويا يف شكل رلرد التعرض التعبَت عن األفكار كادلشاعر 

 أك احلديث عن ادلواد التعليمية.

  قراءه (ّ

فهم اخلطاب ادلكتوب يف شكل رلرد التعرض أك احلديث عن ادلواد 

 التعليمية.

  ةكتاب (ْ

الكشف عن األفكار كادلشاعر كاخلربات من خالؿ كتابو االنشطو 

 حوؿ ادلواد التعليمية.

يف تفعيل  تعليملتحقيق أىداؼ ال فهم ادلؤشرات باعتبارىا مقياسا

يتم حتقيق استخداـ ادلؤشرات ليكوف مقياسا أك ما إذا   .يةالكفاءات االساس

، كأيضا تصبح كاحده من النتائج النهائية تعليملل فةمستهد تعليمكانت أىداؼ ال

ادلقصود ىو مؤشر علي إتقاف ادلفردات  تعليممؤشر ال ادلرجعية يف ىذه الدراسة.
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اليت مت جتميعها يف ىذه  الطلبةلديهم  طلبةبعدالتعليماليت حتدد صلاح الاحملسنة 

 رةاليت تستعرض قد تعليمالتايل، يصبح ادلؤشر مسار مراقبو لنتائج ال الدراسة.

 ّٔعلي تضمُت عامل من ادلعرفة كادلهارات كاحلركية. طلبةال

يكوف ىدفا أف من العمل ادلعلم الذم يقدر  لةصياغة مؤشر ىو سلس

 الفردية اليت تشكلت من الفكرة إىل كرقو من أدكات التقييم. ةالطلب رةحقيق قدلت

قوؿ بأنو معيار مرجعي كيبدا من ي طلبةال تعلملا أساس النياح يكوفىذا ادلؤشر 

كمؤشرات اإلصلاز ادلدرجة يف ادلنهج  يةة كالكفاءات االساسيمعايَت الكفا

دؼ من ادلواد التعليمية، ذلتشكل اينبغي لدم تشكيل ادلؤشرات اليت  الدراسي.

 النظر يف ادلسائل ادلتعلقة بوضع ادلؤشرات، كىي:

 كحتليل ادلواد التعليمية. يةة االساسييشَت إىل احكاـ زلتوم الكفا (ُ

أكثر تفصيال من األفعاؿ التشغيلية ادلوجودة  يةاستخداـ أفعاؿ تشغيل (ِ

 .يةيف الكفاءات االساس

 ّأكثر من  يةالكفاءات االساسكديكن صنع مؤشرات بشاف  (ّ

 مؤشرات.
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Andi Prastowo, Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik 

Terpadu, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2015) hlm. 162 
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 .يةكيكوف إصلاز ادلؤشر أضيق من الكفاءة االساس (ْ

 .يةاالساسادلؤشر يف ادلواد التعليمية اقل من الكفاءة  مٌدل (ٓ

 أك أكثر. ةجعل سؤاؿ علي ادلؤشر أكثر من ثالث (ٔ

التعليمية لتحسُت إتقاف ادلعرفة بادلفردات باللغة  ةكفيما يتعلق باالنشط

 عمليةيف  .كتسديده تعليمة، فمنو جيب تشكيل مؤشرات تناسب ىدؼ الالعربي

حلفظ مع منوذج  تعليمليس  صطفى"ادل سيف"ادلفردات كفقاؿ  تعليمالتدريس، 

 .الفصوؿ ةاالنشط إلختتاـتعليمات حلفظها طلبةكإعطاء ال فقط الدراسة رتابة

ادلفردات للمعاجلة كالتعديل من خالؿ النماذج أك كسائل  تعليم ةىذه االنشط

كفيما بعض  ّٕ.لةيتم حتقيق مؤشر إتقاف ادلفردات العربية كإكما حىت، التعليم

 وادادل يةالكفاءة االساستكوف مرجعا من أجل التزاـ بأف ادلؤشرات اليت ديكن 

 العربية علي النحو التايل:

 ادلفردات العربية جيدا. ةقادركف علي تررت الطلبة (ُ

نماذج النص العريب بشكل ال ةكتابالكأعاد  ةقادركف علي قراء الطلبة (ِ

 جيد كصحيح.
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Syaiful Mustofa, Op. Cit, hlm. 60 
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استخداـ ادلفردات العربية بشكل جيد كصحيح يف  قادركف الطلبة (ّ

 .اجلمل ةكتابالنطق ك الترتيب ك 
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 الثالث باب

 البحث ةقيطر 

 ونوع البحث مدخلال .1

النوعي ىو  وادلخدل  نوعي.مخدل  الذي سيستخخدمو الباحث ىو  خدل وادل

علي البيانات الواردة يف ادليخدان يف شك  لفظي وتقخدم يف شك  موجز  البحث

يركز أيضا علي استخخدام التحلي  النوعي يف التعرض للبيانات، البحث  و 1وصفي.

 .طلبةيف ال ًتقيةاالستنتاج لتحخديخد التغيري وال ةوحتلي  البيانات، واستعاد

ي البحث التعاوين مع أ ،الصفي اإلجرائيونوع البحث ادلستخخدمة ىو حبث 

  والتقيي  يف التخطيط والتسجي باحثوكذلك ادلشاركة ادلباشرة لل عل مواضيع ادل

 ةنوعي ترقيةو  ًتقيةهبخدف ح  ادلشكلة مع العم  احلقيقي ل اجلاريةالبحث لالل 

 ادلمارسة التعليمية.

                                                             
1
Etta Mamang Sangadji, Sopiah, Metode Penelitian-Pendekatan Praktik dalam 

Penelitian, (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET), hlm. 26 
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 اليت أجراىا ادلعل  يف فئتو حبث الصفي اإلجرائيكانت   "كار وكيميس"وفقا 

يف  طلبةحبيث يستمر تعل  ال مهنتو كمخدرس، ترقيةج  أل الذايت التأم من لالل 

 2الزيادة.

العالجي ادلراجعة ادلنهجية لتنفيذ  "اببس" مع آلر إحساس العم  حبث وفقا

 ادللتقطة التأمالت  استنادا إىل يعن طريق تنفيذ اإلجراءات يف التعل التخدريس للمعل 

 أجراء ،"لبرينز"ووفقا  حول النتائج اليت مت احلصول عليها من ىذه اإلجراءات.

مع  البحوث ىو تنفيذ لتقصي احلقائق حول ح  ادلشاك  يف احلاالت االجتماعية

وادلمارسات  باحثويشم  التعاون بني ال اإلجراءات ادلنفذة فيها ةنوعي ًتقيةل أطاللو

  3واجمليبني.

 وميكن التوص  إىل فه  البحوث ادلذكورة أعاله ادلبادئ ادلرتبطة بو ىي:

 .يف برنامج النشاط باحثادلشاركني وال ةمشارك .1

 .ةاإلجرائيمن لالل البحوث  ةاألنشط ةنوعي ترقيةوالغرض من  .2

 النشاط. ةجود ترقيةعلي  األجراءعم   تصمي  .3

                                                             
2
Suryadi, Panduan Penelitian Tindak Kelas, (Yogyakarta: DIVA Press, 2010) hlm. 22-23 

3
Kunandar, Langkah Mudah Penelitian Tindak Kelas Sebagai Pengembangan Profesi 

Guru, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 43-44 
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 حبث الصفي اإلجرائي أنيظهر  أنميكن  ادلذكور أعاله، ادلبخدأإىل  ةاإلشار 

 يف فئته  باحثحبوث لإلجراءات اليت يقوم هبا ادلعل  ك إهناميكن تعريفها علي 

، وتنفيذ وجتسيخد اإلجراءات ةأنشطالتصمي  فضال عن  والتعاون مع ادلتعاونني

  يف الفصول الخدراسية من لالل يالتعل ةنوعي ترقيةوادلشاركة الرامية إىل  التعاونية

 4يف الخدورة. ءاإلجرا

 بحث الموضع المبحث و  .2

ادلتوسطة مخدرسة اإللالص السابع  الصف طلبةمن ال بحثال اموضوع ىذ

  اللغة يتنفيذ تعل ىي بحثال ايف ىذ بحثدلا .طلبةال 44اليت بلغت  تاجنونج بينتانج

الصف  طلبة لخدىإتقان ادلفردات العربية  رقيةيف ت الواقعيةالعربية باستخخدام وسائ  

واستنخد السبب  .اجلنوبية جالمبون مخدرسة اإللالص ادلتوسطة تاجنونج بينتانجالسابع 

إىل نتائج ادلشاورات والتوصيات الصادرة عن ادلنهج الخدراسي واكا  فصوليف ىذه ال

 ومعلمي اللغة العربية.

 

 

                                                             
4
Ibid, hlm. 45 
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 وقت ومكان البحث .3

اليت  2419/2424الخدراسية اجلخديخدة  ةوقخد اجري ىذا البحث يف السن

السبب يف  .اجلنوبية جالمبون مخدرسة اإللالص ادلتوسطة تاجنونج بينتانججرت يف 

ادلخدرسة ال تزال ىناك  تخداركليف  باحثال ةبناء علي مالحظالتيار ادلوقع ألنو 

 ةاألنشط تخداركلاب أنيف تخدريس اللغة العربية علي الرغ  من  عل عقبات تواجو ادل

  اللغة العربية، حيث مت ىذا يف تعل   ةساسيالقران الذي ىو النواة األ ةءالتعليمية لقرا

 ةحبيث يصبح عملي ةاإلسالميخدرس ادلواد الخدينية مع ادلجخدولو النشاط من قب  

النظر  نطق الكلمات.الاللغة العربية يف تخدريس ادلواد اإلقطاع ادلستق  للمعل  يف ىذا 

 بإعخداداإللالص  ةعل  اللغة العربية يف ىذه ادلخدرسة، قامت مخدرسادلإىل مهارات 

من التعلي  ولربه بارعو يف مهارات اللغة  ةكافي  ةللغة العربية لخديو درجادلواد معل  

 5العربية.

 البحث تصميم .4

يف  "لكورت لوين"( وفقا KTP)حبث الصفي اإلجرائي  منوذج وقخد أجريت

 : )التخطيط(، )العم (، )ادلراقبة(، و )انعكاس(.أدبار 4 تخُدل  على العملية اإلجراء
                                                             

5
Status Pendidikan guru bahasa arab di MTs Al-Ikhlas Tanjung Bintang, (Alumni PPMI 

Assalam Surakarta Solo Tahun 1994), (Alumni Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 

Tahun 2002) 
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تاجرت  cMو  PimmeKاستخخدام منوذج العم   باحثالبحث العم  الىذا يف 

  والتفسري ىو كما يلي: 6حيث يت  تنفيذ مراح  العم  وادلراقبة يف وقت واحخد. 

  التخطيط .1

 التعر فبتقخدمي  باحثعل  اللغة العربية مع الادل، قام تخدبريال ىذاويف 

  أو يتصمي  التعل إعخداد باحثالرت ب  تخدبريال ىذا مفهوم االسًتاتيجية.و 

وسائ    اللغة العربية باستخخدام يالالزمة لتسهي  تنفيذ تعل تاألداءا

 .ةالواقعي

  العم  .2

  يادلعل  مع الباحث تنفيذ اسًتاتيجية التعل أ، بخدتخدبريال ىذايف 

وتستخخدم اخلطة اليت مجعها  .منو يهي أكما   ةالواقعيوسائ  باستخخدام 

  باللغة العربية يالتعل إلجراء كأساس/ادلتعاونني  عل مع ادل باحثال

 .باحثها الراقبهاليت ي ةواألنشط

  ةادلراقب .3

                                                             
6
Saur dan Tampubolon, Penelitian Tindak Kelas, (Jakarta: Erlangga, 2014) hlm. 28 
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يخدرس وادلعل   باحثمن ادلراقبة مت يف الوقت الذي فيو ال تخدبريال ىذايف 

 أثناء األحخداثلالل ادلراقبة اجلارية سيت  تسجي  مجيع  يف الصف.

   وجعلها كبيانات.يالتعل ةعملي

  انعكاس .4

 تخدبريال ىذايت  تنفيذ  مت عملو. االنعكاس ىو نشاط يعيخد الكشف عما

  يتعل ةالعربية تعكس عملي باحثوال عل مث ادل .فصولال ةعملي أجراءبعخد 

مخدي  ةااللتبارات دلعرف أجراءمن لالل  ةاللغة العربية اليت كانت جاري

ومبجرد  الذين مت حفظها. طلبةالزيادة يف إتقان ادلفردات العربية من ال

ما إذا كان التنفيذ تسري  ةادلعروفة، فمن اجلخدير معرفاحلصول علي النتائج 

  .ترقيةإىل  ةعلي ما يرام أو ال تزال حباج

تصمي   ,وادلتعاونون تخدرجييا باحثوقخد ناقشت اخلطوات اليت اختذىا ال

 مث جيب اختاذ لطوات التخطيط التالية: .الفصلياإلجراءات قب  حتقيقها يف حبث 

 ختطيط العم  .1

 ىي: باحثختطيط العم  اليت سيقوم هبا ال تخدبري
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الفصول  يةعملادلعل  يف  أثناءمواد ادلفردات اليت ستعطي  ةمناقش ( أ

  الخدراسية.

تنفيذ التعل  اليت حتتوي  ةالنشاط اليومي يف شك  لط ةلط إعخداد ( ب

وسائ  لخدراسة ادلفردات من الكائنات من لالل  ةعلي أنشط

 .ةالواقعي

متماثلة أو كائنا مقلخدا وفقا دلا  ةالوسائط التعليمية نسخ إعخداديعخد  ( ت

 ىو موجود يف ادلواد التعليمية اليت دتت مناقشتها.

ادلراقبة أو ادلالحظة اليت حتتوي علي مؤشر/جانب من  ةورق إعخداد ( ث

 ةيف أنشط باحثادلراقبة من قب  ال ةيت  م ء ورق إتقان ادلفردات.

 ادلفردات. حخدود القخدرة علي ةالتخدريس دلراقب

 تنفيذ اإلجراءات .2

 45 ةاألولي ةاألنشطيف الفصول الخدراسية لالل  األجراءمت تنفيذ 

التخدريس وادلعل  أو  ةتنفيذيا ألنشط كمعل  باحث، لذلك أصبح الةدقيق

وعالوة علي ذلك، يناقش  النشاط. أثناءادلتعاون ليصبحوا مراقب 

 ةاألنشط ةالتعل  وفقا لتلك ادلخدرجة يف لط ةوادلعل  أنشط باحثال

 (.HPRاليومية )
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  ةادلالحظ .3

تنفيذ اإلجراءات أو  أثناءوجريت ادلالحظات اليت أجريت 

وتؤلذ البيانات من لالل  .ةادلالحظ ة  باستخخدام ورقيالتعل ةأنشط

من لالل  طلبةفردات الادلتعل  ال ةنشطاألادلباشرة أو عرض  ةادلالحظ

شخد ادلالحظات بخدلي  ادلراقبة،  وتسًت بشك  مباشر. الواقعيةوسائ  

جلمع البيانات مث معاجلتها لتحخديخد  ةادلالحظحبيث يت  القيام بنشاط 

 الذي يتعني القيام بو بعخد ذلك. األجراء

  انعكاس .4

االنعكاس ىو نشاط لتحلي  البيانات أو ادلعلومات اليت مت 

النشاط  حثية اليت مت تنفيذىا.احلصول عليها ومجعها من اإلجراءات الب

لتقيي  نتائج  باحثوال عل بني ادل ةمن التفكري ىو مناقش تخدبريال ىذايف 

اإلجراءات اليت مت القيام هبا، وتبحث عن حلول للمشاك  اليت تنشا 

 حىت احلصولإذا كانت النتيجة من العم  ليس  تنفيذ اإلجراءات. أثناء

سوف تستمر يف مستوي الخدورة القادمة ، وإذا مل يكن ىناك  إهناعلي 

 ألرى مث سوف تستمر الخدورة حىت حيخدث الزيادة ادلرجوة. ةزيادة مر 
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( و)الخدورة األوىل )الخدورة التخدبريينسيجري تنفيذ ىذا البحث من لالل 

حبيث تتحقق األىخداف ادلتوقعة  ص اتل ةستصم  من عخد ةك  دور   وتتألف (.الثانية

، مث ةومع ذلك، إذا كانت النتائج غري مرضي بنجاح وفقا دلا ىو مستهخدف بالفع .

 الصفي وفيما يلي وصف للخدورة يف البحث تستمر يف الخدورة القادمة. أنميكن 

 :"PimmeK "اليت وضعتها  اإلجرائي 

 3.1 الصور

 دورة في البحث الصفي اإلجرائ

 

 

 

 

من لالل إجراءات اسًتجاع البحث سيت  األلذ بالبيانات ادلطلوبة ىذه 

، وااللتبارات القبليمن لالل نتائج ادلقابالت، وادلالحظات، وااللتبارات  البيانات

، والصور/الرسومات وما اليت سيت  ترتيبها يف هناية ادلطاف حبيث تصبح يبعخدال

 نتيجة منتظمة.
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 البحث أداة  .5

  باحثال .1

عنها يف  لوازماليت تعترب  باحثىناك بعض القخدرات ال "للينكولن وغوبا"وفقا 

  وىي: 7اإلجراءات البحثية،

 الباحث علي االستجابة للظروف الفردية. ةقخدر  (1

 القخدرة علي مجع ادلعلومات عن سلتلف العوام . (2

 القخدرة علي إهناء الظروف ادلربكة. (3

 قادره علي تطوير ادلهارات القائمة علي ادلعرفة. (4

 أو يف مكان. ةالبيانات مباشر  ةقادره علي معاجل (5

 يت  ةاألسئلواستكشاف اإلجابات علي  قادره علي جع  االستنتاجات (6

 مناقشتها أو جتاىلها.

أحخد األداة أصبحت جزءا من  باحثال أنوقخد مت نشر  بعض من التعرض أعاله،

  الرئيسية يف رلال البحث.

 ادلراقبة ةورق .2

                                                             
7
Kunandar, Op. Cit, hlm. 136-137 
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 ةأنشط ةدلراقب ةادلراقبة اليت ىي مفيخد ةادلراقبة اليت سيت  استخخدامها ىي ورق ةورق

من ادلفردات إىل اخلزانة  طلبةالحخدود النشاط  ةالخدراسة ومعرف أثناءادلعل  

 .ةالواقعيوسائ  باستخخدام 

  ادلالحظات ادليخدانية .3

مث   التعل  ةكيف جتري أنشط حتتوي سجالت احلقول علي مالحظات تصف

 ة، والعقبات اليت تواجو عملي طلبة، واستجابات ال عل ، وادل طلبةال ةأنشط

يف  طلبةوقياس نشاط ال ةوتستخخدم السجالت ادليخدانية أيضا دلعرف التعل .

 الفصول الخدراسية.

  التبار .4

ستجري  التعل . ةيف عملي ةكمتابع  طلبةويستخخدم االلتبار يف قياس مفردات ال

 التعل . ةلتحخديخد مستوي فعالي ةور االلتبارات يف هناية ك  د

 عملية التخدريس ةو لط .5

تصف ظروف التعل ،  ة  مفصليتعلال ةىي لط عملية التخدريس ةو لط

ىذا  واخلطوات، واألساليب، وادلواد اليت سيت  عرضها يف إجراءات ك  لصة،

 التخدريس. ةلالل عمليىف  عل دلاستخخدم تالذي س األداة
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 جمع البيانات طريقة .6

 لبيانات اليت مت احلصول عليها.اللًتويج  الطريقةستخخدم امجع البيانات ىو 

لتحخديخد مستوي  ةمكتوب ةأسئلالتبار، وىي  ةمجع البيانات من لالل طريق ةوعملي

للمراقبة  ةغري التباري الطريقةاأللرى ادلستخخدمة ىي  الطريقة. و طلبةالإجناز 

للحصول علي البيانات  8ميكن احلصول عليها عن طريق ادلراقبة. ةيخدانيادل مالحظةو 

مجع البيانات باخلطوات  ةادلطلوبة اليت تغطي دراسة الفص ، يقوم الباحث بطريق

 التالية:

 /الباحثةادلراقب .1

والتسجي   جلمع البيانات عن طريق ادلراقبة ةادلراقبة ىي طريق

وتسمي  كائن البحث.  أعراضليها يف أحخد إادلنهجي للعناصر اليت ينظر 

العناصر ادلرئية البيانات أو ادلعلومات اليت جيب مراعاهتا وبشك  صحيح 

 9وكام .

من  حول إتقان ادلفردات العربية بحثال ايف ىذ ةادلألوذالبيانات 

مخدرسة اإللالص الصف السابع  طلبةال لخدى ةالواقعيوسائ  لالل 
                                                             

8
Bambang, Metode dan Teknik Analisis Data dalam Penelitian Tindak Kelas, (Jurnal 

Pengembangan Pendidikan Vol.8 No.1, Juni 2011), hlm.254 
99

Eko Putro Widoyoko, Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian, (Yogyakarta: 

PUSTAKA PELAJAR, 2012) hlm. 40-46 
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ادلراقبة  ةبعملي باحثويقوم ال .اجلنوبية جالمبون ادلتوسطة تاجنونج بينتانج

يف  فواحخد واحخد طلبةال ةمن لالل مراقب أو استخخدام ادلراقبة ادلركزة اليت

 الوقت الذي يقوم فيو ادلعل  بإجراءات يف الفصول الخدراسية.

  ةمقابل .2

يف  ةمعين ةحال ةدلعرف ة، وادلقابالت ىي وسيل"ذلوبكنز"ووفقا 

 ةأسئلادلقابالت ىي  .ةوجهو نظر سلتلفوانظر من  الفصول الخدراسية

 وىو ما يعترب  انو يوفر ادلعلومات الالزمة. احلوار اللفظي للمجيبني.

وىي طريقو جلمع البيانات  حوار مع اجمليبني إجراءيتطلب ىذا اخليار 

ما إذا كانت البيانات  حول األشياء ادلختلفة ادلطلوبة من ادلصخدر ةمباشر 

  أو مرئية. ةال تزال سلفي

  التبار .3

جلمع  ةىو أدا من أدوات لقياس، ىحخدإااللتبارات ىي 

من طرق مجع  ىىي احخد التبار كائن.  ةأو قخدر  ادلعلومات ادلميزة

مت احلصول عليها  البيانات ادلستخخدمة يف البحث عن البيانات الكمية

 14اليت كانت أساسا للتعيني النتيجة. ةاإلجابمن اجمليب للحصول علي 

                                                             
10

Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007) hlm. 170 
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ستقخدم البيانات اليت يت  احلصول عليها يف شك  أرقام للحصول علي 

  البيانات ادلطلوبة.

  الوثائق .4

أو ق  بتسجي   الوثائق ىي مجع البيانات من لالل النظر يف

ويت  ىذا األسلوب عن طريق حتلي  زلتويات الوثيقة  تقرير متوفر بالفع .

يف  11وعقالين لالفًتاض.ادلتعلقة بادلشكلة اليت يت  حبثها كخدلي  منطقي 

 الوثائق عن طريق التقاط صور لألطفال أجراءىذه الخدراسة، مت 

وتستخخدم الصور الفوتوغرافية  التعل . ةأنشط أثناءواحملفوظات األلرى 

 النشاط. أثناءأو نشاط ك  طف   ةاألنشطلتسجي  

 تحليل البيانات طريقة .7

 باحثيستخخدمها الاإلجراءات اليت  حتلي  البيانات ىي لطوات طريقة

  قب  اختاذ االستنتاجات. لتتاموكشيء ال لتحلي  البيانات اجملمعة

 ةوصفي استخخدام حتلي  البيانات حتلي  البيانات ادلستخخدمة يف ىذه الخدراسة

تستخخدم الن البيانات  حتلي  البيانات الوصفية الكمية .ةكميال ةوصفي ةنوعيال

ومعاجلتها  العربية أدركت شك  التبار االداىاتالرئيسية يف شك  إتقان ادلفردات 
                                                             

11
Ibid, hlm. 181 
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ىي  البيانات الواردة يف صكوك صحائف ادلراقبة التايل باستخخدام البيانات الرقمية.

ويستخخدم كبيانات  تت  معاجلتها باستخخدام حتلي  وصفي نوعي ةميخداني ةمالحظ ةورق

 مية.االلتبار اليت مت حتليلها باستخخدام البيانات الك ةأسئلمن  ةداعم

كما صحة  يف التقارير البحثية  بالبال كاممل تقخدم  تراكمت البيانات الحقا

 عرض البيانات يرتبط بادلناقشة البحثية أنومن ادلؤكخد  البيانات يف هناية البحث ،

 اخلطوات يف حتلي  البيانات كما يلي: إلظهار القراء الًتكيز من موضوع البحث.

  البيانات النوعية .1

 لفض البيانات ( أ

 والبيانات غري ادلطلوبة ، حتخديخد البيانات ادلطلوبة لفض البيانات ىو

 وفقا للًتكيز علي البحوث. ةاألساسيوبعبارة ألرى مجع البيانات 

وتتمث  مهمة ىذه التقنية يف تلخيص البيانات وفقا دلواضيعها 

 ةىذه التقنية ىي رلموع أن اخلطوط العريضة والتوضيح 12وأمناطها.

 وتنظيمها ألعاده تعريفها يف ك  وحخده. البيانات اليت سيت  ختفيضها

                                                             
12

Moh. Soehada, Metode Penelitian Sosial Kualitatif (Untuk Studi Agama), (Yogyakarta: 

SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012) hlm.132 
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وصحائف ادلراقبة اليت مت تسجيلها  حيث مصخدر من سجالت احلق 

 تعل  لتعلي  ك  من دوراهتا. ةلالل عملي

 عرض البيانات ( ب

ومن الضروري عرض  التخفيض، تخدبريلتوضيح البيانات ادلكخدسة يف 

ىو   التعرض ، ةىذا التحلي  تقني تخدبرييف  البيانات اجملمعة يف النمط.

 13يف شك  الروايات ادلرتبة يف شك  جخداول. ةكشف البيانات بخدق

يسه  الفه  الذي  أنومن شان االلتالف ادلنهجي يف البيانات 

   يسه  استخالص النتائج.

  اخلتام ( ت

وميكن بعخد ذلك االنتهاء من البيانات  االنسحاب، تخدبريويف لتام 

وقخد حتقق البحث  مجعها وتسجيلها فيما يتعلق بالغرض مناليت مت 

التايل ىو القيام بو  األجراءإذا مل يت  التوص  إىل ذلك  أو مل يتحقق.

 14ولكن إذا كان الطع  قخد حتقق بالفع  فان البحث يكفي. ،

 أن باحثوميكن لل واستنادا إىل نشاط حتلي  البيانات ادلوصوف أعاله ،

 يؤلفوا مراح  حتلي  البيانات بالشروح التالية:
                                                             

13
Mardalis, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004) hlm. 47 

14
Margono, Metodologi Penelitian Tindakan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) hlm. 53 
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 حتخديخد الًتكيز ، االلتيار ، ةأو عملي ةىو لطو  لفض البيانات، .أ 

 ويلخص البيانات اخلام يف البيانات وفقا لوحخدهتا. ,تبسيط

ىو وصف البيانات وينظ  يف مث  ىذه الطريقة  عرض البيانات ، .ب 

 اليت يفه  بوضوح.

والتقيي  الذي  التحقق من تفسري البياناتىو  سحب االستنتاجات، .ج 

 يتحقق يف شك  تقييمات تستنخد إىل عرض البيانات ادلوجودة.

مث االستنتاج إلجياد النسبة  من التحلي  النوعي ادلستقيمجيع البيانات 

 مع الصيغة التالية: طلبةالادلئوية للنجاح 
P: (F) X 100% 

        N 

 وصف:

: P  ةللطلب العرض التقخدميي الكام 

: F تواتر نتائج الخدراسة ادلنجزة 

: N  ةلطلباعخدد مجيع 

 البيانات الكمية .2
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ىو نتيجة ما  يف شك  أرقام وقخدمت يف شك  كمي حتلي  البيانات

نتيجة  بيت  احتسا علي إتقان ادلفردات العربية. طلبةال ةقخدر  بعخد االلتبار

 مع الصيغة علي النحو التايل: االلتبار ةوظيف

 % 144xدرجو اكتساب الطالب القيمة = 
 احلخد األقصى لخدرجو       

مجيع  ةمتوسط قيم بعخد احلصول علي القيمة يف هناية الخدورة ،

من  الكلمات والرموز وقخدمت يف شك  وصفي حتلي  البيانات .طلبةال

أو نتائج تعل   األداء ةحلساب متوسط قيم السه  جخدا القراءة والفه .

 ادلتعل  باستخخدام الصيغة:

   
∑ 

∑ 
 

:وصف   

: X □ادلتوسط ادلطلوب " Mean" 

: Ʃ X القيمة االمجاليو للمتعلمني 

: Ʃ N عخدد مشاركو ادلتعلمني )تردد الطالب 
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 مؤشرات النجاح .8

 ىي:  الصفي اإلجرائيمؤشرات النجاح يف ىذا البحث 

الصف السابع  طلبةمن اجلانب ادلهارة من ال إتقان ادلفردات العربية ترقية .1

  .اإللالص ادلتوسطة تاجنونج بينتانجمخدرسة يف 

مخدرسة اإللالص الصف السابع يف  طلبةالفردات لزانة ادلزيادة يف  .2

 .ادلتوسطة تاجنونج بينتانج

خدل  يف ت طلبةالإذا بلغ متوسط اإلجناز  باحثال للنجاح أنوميكن القول 

يف  وميكن رؤية ذلك من نتائج النشاط التعليمي ادلنظ  %.84ادلعايري اجليخدة 

وميكن التعرف علي  وصحائف ادلراقبة االلتبارية. ةلألنشطصحائف ادلراقبة 

وإذا مل  التعل . ةأجريت يف أنشط ةك  دور   ةنتائج أنشط ةاإلجراءات الناجحة مبقارن

مث سيواص  الباحث  أو الخدورة الثانية ، األويل% يف الخدورة 84يص  ادلتوسط إىل 

  حبثو يف الخدورة القادمة.
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 الرابع باب

 هبحثو  البحث النتائج

 جبينتان جتانجونالمتوسطة علي المدرسة اإلخالص  ةعام ةنظر  .أ 

 تاريخ المؤسسة .1

 ةمن الشخصيات العامة ادلدرجة يف منظم 5891نوفمرب  03 التاريخ يف

مبادرة ج بينتان جتاذمون ةيقيمون يف منطق الذين (SWP) سوذمايانالوحدة ادلواطنة 

كاتب إىل   ويواج يةاألحرف ادلعن   ويف ذلك التاريخ .ةسالميالًتبية اإل ةمؤسس لبناء

عدل عن ال ةباعروف اجليش ادللكي الكيٍت إلنشاء كتإمران م وىوالعدل العماد 

 وجود ادلؤسسة ادلعنية.

تعليمية منقوشة علي  ةؤسسادل بناء وىادلؤسسة  هذىوالغرض الرئيسي من 

من  ةواحد يىج بينتان جادلنطقة تاذمون يف ادلوجودةيف اخللفية  وى النمط اإلسالمي.

ن مل يكن سدد من خالل رفع إ تصويرال ذاى .لدعوة ادلسيحية ةهالوجادلناطق 

 هذوهب بالنسبة لألجيال الشابة. ةخطَت جدا وخاص ديدهت وى إمكانات اجملتمع،

 ةمؤسس تأسيسوقد ذمحت بعض الشخصيات يف  وفي وادةىال  دهجمع  اخللفية،

 .5891 ةسن 519رقم:  عدلال ةباكتلاإلخالص اإلسالمي با
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 تاريخ المدرسة .2

مدير  أثاروقد  ،التأسيسيومت احلصول علي سند التوثيق  مع الروح

 ةمؤسس تأسيسادلشاركة يف  ادلؤسسة علي الفور اإلمكانات داخل اجملتمع احمللي.

مرات( وافقت  ةمن خالل ادلداوالت ادلتزامنة )عد تعليمية ذات منط إسالمي.

 (.sTM) الثانويةعلي إنشاء ادلدرسة 

 ةدلساعد دهكجوكذلك   ةاإلسالميالعقيدة غَت  إدراجإىل وقف  ةباإلضاف

يف مجيع  اجملتمع ةدلساعد لزامياإلاحلكومة يف اطار النجاح يف برنامج التعليم 

يف  وألن .ادلتوسطةالتعليم إىل مستوي  ةدلواصل الفرعية جبينتان جتاذمون ةمنطق أرماء

يف ادلنطقة اجملاورة  للمتوسطة ةواحد ةسوي مدرس ناكىذلك الوقت مل يكن 

إىل ذلك، ال يزال  ةاإلضاف العامة. ةمدرسأيضا  وىو  ،جبينتان جلناحية تاذمون

 بناءلذلك، مع  .الضعفاءمن الذين يدخلون فئة  جبينتان جتاذمون ةسكان منطق

ضد األطفال غَت  ةوخاص ،ممساعدهتيف  مهتس أنديكن  اإلخالص ةمدرس

 .عوقُتادل

الوقوف  5891فرباير  03 خالتاريمث يف  األفكار، هذىوبناء علي 

 جالمبون جبينتان جتاذمون ةيف قرية جاتبارو منطقادلتوسطة اإلخالص  ةمدرس
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باسم السيد  علي ارض الوقفادلتوسطة اإلخالص  ةمدرس بٌتمت  .يةنوباجل

ومن دعم اجملتمعات احمللية، فان  مشًتك. وجزء من اجملتمع يف مشروع اسكيمة

األوقاف  الدوان 5 عبد الكرًن، اجمبٍت وقف من السيد ح وىبناء للتعلم بٍت ال

  عزيز ياسُت. اجادلسجد من السيد ح ونور،  ريصف اجللسيد ح
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 المدرسة ويةه .3

عن المدرسة ةنبذ  
 جبينتان جتاذمونادلتوسطة اإلخالص  ةمدرس:    ادلدرسة اسم .5
      :     عنوان  .0

  : خمضرم     طريق
    : جاتيبارو    قرية 
  جبينتان ج: تاذمون    ةمنطق 
  يةنوباجل جالمبون:     ةمنطق 

 53933003/505059353300:   منرة الذاتية ادلدرسة .0
     ة: خاص   ادلدرسة ةحال .4
   B:     اعتماد  .1
 5891:    التأسيس عام .1
     5891:    التشغيل ةسن .0
    : امتلك    البناء ةحال .9
 m0 1333:  وبأكمل مساحة ادلبٍت احلايل .8

 0مًت 0333:  مساحة ادلبٍت غَت ادلخصصة .53
 m0 0333:   الوقف األرضقم  .55
 0-3149804-33-554:   ادلدرسة سا قائمة احل .50

 اإلخالصادلدرسة :    ماسك احلسابة
 ياتةملج, : مانديري كاي بندر المبون    اسم البنك
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 المدرسة مرافق .4

 4.1الجدول 

 جبينتان جتانجون المتوسطةالمدرسة اإلخالص  لمرافقامعطيات 

 نمرة نوع الغرفعدد 
 5  ةدرسدوان ادلدير ادل 5
 0 ةاإلدار  ةغرف 5
 0 دوان األساتذة 5
 4 ادلكتبة 5

 1 فصول 50
 1 دوان الصحة 5
 0 ادلستودع 5
 9  محام ادلدرس 1
 8 ادلقصف 5
 53 محام الطلبة 4

 عّدة 08
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 المعلممعطيات  .5

 4.2الجدول 
 جبينتان جتانجون المتوسطةالمدرسة اإلخالص  معلمالمعطيات 

 نمرة اسم اساتذة L/P مهنة درس التدريس
 L Waluyo, S.Ag 5 مدير ادلدرسة فقو

 P Sugeng Sujoko, S.Ag 0 نيابة ادلنهج رياضة
 L Azridayanti,S.Ag 0 حماسبة لغة العربية

 P Anggorowati,S.Pd 4 رئيسة اإلدارة علم االجتماعية
 P Rita Nurhasanah,S.Pd 1 أعضاء اإلدارة لغة االذمليزية

 P Yopi Permana,S.Pd 1 مدرس رياضية
 L Adi purwanto,S.Ag 0 مدرس لغة العربية

 P Ahmad Mu'anafi Hadi,S.Kom 9 مدرس حاسبة
 P Amin Supriyani,S.Pd 8 مدرس لغة اندونيسيا

 P Elfi Arnis,M.Pd.I 53 مدرس عقيدة األخالق
 P Emilia Krisnawati,S.Pd 55 مدرس لغة الوطنية

 P Ernawati,S.Pd 50 مدرس لغة االذمليزية
 P Fitriyani,SHI 50 مدرس فنون الثقافة
 L Budi Sunarto,S.Pd 54 مدرس علم الطبيعية

 L Frendy Hendra Atmaja 51 مدرس رياضة
 P Miranti,S.Pd.I 51 مدرس ارشاد االستشارة
 L Muslim,S.Pd.I 50 مدرس القرآن واحلديث
 P Nurhayati,S.Pd.I 59 مدرس علم الطبيعية
 P Nurhayati,S.Si 58 مدرس علم الطبيعية
 P Riyanti Anggraeni,S.Pd 03 مدرس علم الطبيعية

 L Santoso Supriyadi,SHI 05 مدرس علم تربية الوطنية
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 P Siti Munawaroh,SE 00 مدرس علم االجتماعية
 P Sri Rumyana,S.Ag 00 مدرس تاريخ اإلسالم
 L Wardatun,S.Pd 04 مدرس لغة اندونيسيا
 L Sumarsono 01 مدرس لغة الوطنية

 P Susi Hidayati,S.Pd 01 مدرس رياضية
 P Umi Salma,S.Pd.I 00 مدرس تاريخ اإلسالم

 P Ita 09 رقيبة ادلكتبة -
 L Sabar Hermanto 08 رقيبة ادلدرسة -
 L Muhammad Rizal Rohman 03 بّوا  -

 

 الطلبة معطيات .6

 4.3الجدول 
 بينتانج جتانجونالمتوسطة اإلخالص  المدرسة الطلبة معطيات

  9102/9191سنة الدراسة 

 بعاصف الس صف الثامن صف التاسع

L P L P L P 

00 80 18 551 01 500 

  طلبة 030 طلبة 594 طلبة 518
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 مدرسةالصف السابع  ةطلب لدىالباحث  مالحظةاستنادا إىل نتائج 

عن أ اليت تنش ةمشكل ناكى اىحتديداليت مت  جبينتان جتاذمونادلتوسطة اإلخالص 

الن اللغة  (.0359يوليو  51ادلفردات العربية )مالحظات يف  تتقن أن ةمنخفض

حىت دراسة  .ةدياجلد طلبةلل اهلتعلممبا يكفي  ةمعقد األجنبيةاللغة  درس يىالعربية 

 ةباستخدام طريق ةالطلب مباالةال يزال ال ديكن د معلم ادلوا اهيدرساللغة العربية اليت 

 (.0359يوليو  51السيدة ازريدايانيت يف بمقابلة ) .ةاألقل كفاء التعليمووسائل 

 ادلفردات خزانة وىو ال يزال يفتقر جدا  الطلبةادلفردات العربية  خزانة كما

العربية إتقان ادلفردات  رقيةعدم ت ادلعيار األساسي إلتقان اللغة العربية. وى لطبة

من  اهرؤيتديكن ج بينتان جتاذمونادلتوسطة اإلخالص  مدرسةالسابعة  الصف ةالطلب

  علي النحو التايل: اهمجعاليت مت  األصليةالبيانات 
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 4.4الجدول 
اإلخالص  بمدرسةالسابعة الصف  طلبة إتقان المفردات البيانات المبكرة في

 جبينتان جتانجونالمتوسطة 

النتيجة  نتيجة تقرير
 األساسية

 تقدير ادلؤشر
 منرة اسم الطلبة

 تعّرف ترمجة حفظ

 5 ادم ادريانو 03 13 91 03 00 ناجح
 0 أدي كريستيان 43 03 03 03 40 غَت ناجح
 0 أدي نات أوغار 13 03 11 03 41 غَت ناجح
 4 أغوس ستياوان 43 13 93 03 13 غَت ناجح
 1 أغوس سوتيونو 13 43 83 03 13 غَت ناجح
 1 امحد فريادي 13 03 13 03 40 غَت ناجح
 0 ألفُت 13 03 11 03 49 غَت ناجح
فراجا حكمةأياس  93 03 03 03 10 غَت ناجح  9 
 8 باغاس فرناندى 03 93 13 03 10 غَت ناجح
 53 بالل رمضان 43 13 01 03 19 غَت ناجح
 55 شاندرا 43 13 01 03 19 غَت ناجح
 50 دانو أدي فرادتا 43 43 11 03 49 غَت ناجح

 50 داستُت رافيل 13 93 93 03 04 ناجح
 54 ددياس سفوترا 13 43 83 03 13 غَت ناجح

ناجحغَت   51 ددياس سفوترا 13 43 91 03 10 
 51 إرالذمى دانانج 03 43 91 03 11 غَت ناجح
 50 فجر فضيلى 13 13 03 03 10 غَت ناجح
 59 فوزان يوغا فرادتا 13 13 91 03 11 غَت ناجح
 58 فربي أدي ىرماوان 13 03 91 03 11 غَت ناجح
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 03 فرمنشاح 03 93 93 03 10 غَت ناجح
 05 إيفنجا دوى جحيا 13 93 01 03 19 غَت ناجح
 00 إقبال 13 13 11 03 10 غَت ناجح
 00 زينال عارفُت 03 03 83 03 13 غَت ناجح

 04 كرًن إيقو يوسف 83 43 81 03 01 ناجح
 01 حممد عربان عربرشة 13 03 93 03 13 غَت ناجح
 01 حممد فاضل 13 03 91 03 11 غَت ناجح
 00 حممد فوزان الفارز 13 43 03 03 19 غَت ناجح

 09 مصطفى الصديق 13 93 03 03 03 ناجح
 08 ناندو ىريانشح 13 93 03 03 03 ناجح

 03 ربلليان دفًت 43 13 91 03 10 غَت ناجح
 05 راذما امساوان 03 03 81 03 49 غَت ناجح
 00 ريدي أندستا 03 43 13 03 40 غَت ناجح
كورنياوانريندي   13 13 91 03 19 غَت ناجح  00 
 04 ريايف ديو انغارا 03 93 03 03 13 غَت ناجح
 01 ريسكي اندريان 13 43 01 03 19 غَت ناجح
 01 رومي اندرتا 13 03 13 03 40 غَت ناجح
 00 ساحد 93 13 11 03 19 غَت ناجح
 09 السعود نوغراخى 03 93 03 03 13 غَت ناجح
 08 حييا سفوترا 43 13 93 03 13 غَت ناجح
 43 يوليو أديتيا 43 13 01 03 19 غَت ناجح

 ناجح طال  1 50.1%
 غَت ناجح طالبا 01 90.1%
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 4.5الجدول 
 المدرسةالسابعة  لدىالقيمة البيانات إتقان المفردات العربية المبكرة الخالصة 

 جبينتان جتانجونالمتوسطة اإلخالص 
 نمرة نتيجة األساسية عدد الطلبة في المئة تقرير

%50.1 ناجح  1 03 5 

%90.1 غَت ناجح  01 03 0 

 533%  أعداد مجع 43 

فقط  الوصول بالناجح ةالطلب 43من  أن رهيظ هأعالواستنادا إىل اجلدول 

 ةالطلب 01 ة الذين غَت الناجح الطلبو  %50.1مئوية من  ةمع نسب ةالطلب 1

تزال  ةلطلبلادلفردات العربية  أن ةمنن اخللوص إ، فكذاىو  %.90.1مئوية  ةبنسب

إتقان  رقيةت علي ةاسًتاتيجية لتكون قادر  يأخذ ةاحلالة فان هذىلذلك يف  .ةمنخفض

 .ةالطلبادلفردات العربية 

 علم اللغة العربيةادلتشاور الباحث مع   البحث يف ادليدان، إجراءوقبل 

اليت سيتم  البياناتتيسَت مجع  يف لباحثاتوفَت ل اجلدول البحث العلميةالتخصيص 

 الدراسة توزيع الوقت التايل: هذىويرد يف  .ادوراهتكمرجع يف كل من   اهتشغيل

 

 



88 
 

 4.6الجدول 
 جتانجونالمتوسطة اإلخالص  المدرسةفي اإلجرائي البحث  عمليةالزمني ل األوقات

 جبينتان

 دورة تاريخ محاضرة وقت
53:03 – 55:53  األوىل 

0358اغوستس  1ثالثاء,   
األوىلدورة   

55:53 – 55:13  الثانية 
39:13 – 38:03  الثالثة 

0358اغوستس  0أربعاء,   
38:03 – 53:53  الرابعة 
53:03 – 55:53  اخلامسة 

0358اغوستس  50ثالثاء,   
 دورة الثانية

55:53 – 55:13  السادسة 
39:13 – 38:03   السابعة 

0358اغوستس  54أربعاء,   
38:03 – 53:53  الثامنة 

 نتائج البحث .ب 

 الدورة األول .1

 التخطيط ( أ

أو تداول مع مدرس عريب لتحديد االجتماع وإدخال وسائل  ةمناقش (5

 .اهالستخدام التعليم
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واألدوات  ادلرافق) اختيار ادلوضوع وى اهتدريسحتديد ادلواد اليت سيتم  (0

 (ادلدرسة

 أثناء الواقعية لحتديد الطرق اليت ستكون بالتعاون مع استخدام وسائ (0

  التعلم.

 ادلناسبة للمواد)خطوة عملية التدريس(  دريسالت عملية ةتنظيم خط (4

 (ادلدرسةواألدوات  ادلرافق)يشمل إتقان ادلفردات العربية حولو 

  ادلستخدمة عمليا. وسائل الواقعية  ةوالتعديالت يف طريق

  التعلم ةيف عملي هتنفيذالذي سيتم  اإلعدادسيناريو الفئة أو  ةترمج (1

 .اىإنشاؤ ادلراقبة اليت مت  ةورق إعداد (1

زيادة يف إتقان  ناكىما إذا كان  ةدلعرف تقييم يف اختبارات ةإنشاء أدا (0

 الوسيلة. هذىادلفردات العربية باستخدام 

 الوثائق (9

  تنفيذ ( ب

 4نفذت الباحث أكثر من األويل  ةم علي دور يالتعل يةتنفيذ العمل

م مع التفاصيل ي( من التعل43ةدقيق x 5خالل ) حماضرةويعقد كل  مرات

  التالية:
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I. األولي محاضرة  

  دقائق( 5) البدءالنشاط  . أ

 معا. الدعاءادلعلم يقول حتيات و  .أ 

  .مهظروفواالستفسار عن  طلبةال ةادلعلم حتي .  

 طلبةال ادلعلم التحقق احلضور .ج 

 التعلم. دافىأونقل  ادلعلم يكرر الدرس السابق .د 

 .اهتعلمعن الدروس اليت ينبغي  أسئلةويقدم ادلعلم  .ه 

 (ةدقيق 25) ياألساس طاالنش . ب

 استطالع .1

 ادلرافق واألدوات ادلدرسة) بشكل عام ادلواد علميشرح ادل (5

يف  اهالستخدام (الواقعية لوسائواستخدام وسائل التعليمية )

 شرح ادلواد.

 اهواستخدام طلبةعلي وسائل التعليمية لل ةادلعلم يقدم أمثل (0

  ادلباشر والبسيط.م ييف التعل
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 طلبةبنفس العدد من ال فرقات 1بإنشاء  طلبةال يأمرادلعلم  (0

 طريقةم باستخدام يواستمر مع شرح التعل فرقةيف كل 

 احملاكاة.

بطاقات اليانصيب يف ادلواد اليت سوف يتعلم  إعدادادلعلم  (4

ادلفردات العربية ادلتعلقة بادلرافق ادلدرسية  فرقة عنيف  طلبةال

، مقصف، دوان األساتذة)الفصول الدراسية، وادلكتبات، 

 واحلمام(.

أمساء  ةلكتاب فرقتهممع  ةدلناقش طلبةادلعلم يطلب ال (1

اخلاصة  فرقةالكائنات قدر اإلمكان مع ادلواد مع أعضاء ال

  اليانصيب. سيتناول منالذين  مهب

أمساء الكائنات اليت  ةًتمجفرقة ليطلب من كل ادلعلم و  (1

 ستًتجم إىل اللغة العربية من خالل القواميس.

 تصوير .2

حول خصائص ادلفردات  علملتفسَتات ادل طلبةيستمع ال (5

  العربية باستخدام القواعد جيد.
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م يحول الغرض تعل علمإىل تفسَتات من ادل طلبةيستمع ال (0

  ادلفردات العربية.

حول استخدام وسائل  علمإىل تفسَتات ادل طلبةيستمع ال (0

  يف إتقان ادلفردات. التعليم

وسائل  علمعلي استخدام ادل ةتماما ألمثلىا طلبةويويل ال (4

  .الواقعية

عن ادلفردات علي ادلواد ذات الصلة مع  طلبةالبحث ي (1

  مجع ادلفردات. يلهلتسة فرقأعضاء ال

إىل اللغة العربية اليت دتت  مًتمجةمفردات  طلبةيكتب ال (1

  .فرقةيف ال اهمناقشت

  تأكيد .3

ن مواد الدرس اليت درست أاستنتاجات بش طلبةويقدم ال (5

  .علممن ادل وبتوجي

 اهمهفادلواد اليت مل يتم سؤاال عن  ةلطلب ةفرص علمويوفر ادل (0

  .اهإعطائمبجرد 

  دقائق( 11) ائيهالنالنشاط  . ت
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  التايل. تعليمية لالكتشاف ةخط علميقدم ادل .أ 

  التعلم. اءإهنقبل  طلبةتكييف ال علمادل .  

 .السالم التحيةبادلعلم يغلق الدرس  .ج 

II. الثانية محاضرة  

  دقائق( 5) البدءالنشاط  . أ

 معا. الدعاءيقول حتيات و  علمادل .أ 

  .مهظروفواالستفسار عن  طلبةال ةحتي علمادل .  

 طلبةال التحقق احلضور علمادل .ج 

 التعلم. دافىأالدرس السابق وينقل  علمويكرر ادل .د 

  .اهتعلمعن الدروس اليت ينبغي  أسئلة علمويقدم ادل .ه 

  (ةدقيق 25) األساسي طاالنش . ب

  استطالع .1

 قبلمن يتذكر الدروس ادلستفادة  علمادل (5

 وسائلم )يباستخدام وسائل التعلم يلتعلا طلبةادلعلم يشرح ال (0

 م.ييف التعل اهالستخدام( الواقعية
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ادلفردات العربية ويصحح أخطاء التفتيش  إعادةادلعلم  (0

 .ةفرقالكتابة يف كل 

ادلفردات  ةنتائج مناقش لقراءة فرقةيرحب مبمثلي كل  علمادل (4

 يدجب صلالفأمام  والعربية وادلعٍت الذي مت احلصول علي

 وصحيح.

ادلفردات العربية  ةحياول قراء الطلبةلكل يرحب  علمادل (1

 .ةفرقبالتبادل مع كل  اهومعاني

خيتتم الدرس بالتعليق والتقييم، فضال عن تقدًن تفسَت  علمادل (1

 عام.

  تصوير .2

ادلعلم عن اجلانب  ةإىل الشرح الذي قدم طلبةاستمع ال (5

  اللغوي الذي أصبح الًتكيز يف إتقان ادلفردات.

وفقا للمواد  ةاحلصول علي مفردات جديد طلبةوديارس ال (0

  ة.فرقمع أعضاء ال اهعلياليت مت احلصول 

  تأكيد .3
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ن مواد الدرس اليت درست أاستنتاجات بش طلبةويقدم ال (5

  .علممن ادل وبتوجي

 اهمهفادلواد اليت مل يتم لسؤال عن  ةفرص ةلطلب علمويوفر ادل (0

  .اهإعطائمبجرد 

  دقائق( 11) ائيهالنالنشاط  . ت

  وبم الذي مت القيام ييعكس التعل علمادل .أ 

  .طلبةالدافع لل علمادلإعطاء  .  

  .طلبةمن ال اءهاالنتقبل  طلبةتكييف ال علمادل .ج 

  .السالم ادلعلم يغلق الدرس عن طريق التحية .د 

III. الثالثة محاضرة  

  دقائق( 5) بدءالنشاط ال . أ

 معا. الدعاءيقول حتيات و  علمادل .أ 

 .مهظروفواالستفسار عن  طلبةال ةحتي علمادل .  

 طلبةال التحقق احلضور علمادل .ج 

 .يةميالتعل دافىأالدرس السابق وينقل  علمويكرر ادل .د 

  .اهتعلمعن الدروس اليت ينبغي  أسئلة علمويقدم ادل .ه 
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  (ةدقيق 25) نشاط األساسيال . ب

  استطالع .1

من ادلفردات اليت تشكلت يف اجلمل  ةإعطاء أمثل علمادل (5

يف التكيف مع ادلفردات  " إلشارةاسم ا" ةباستخدام قاعد

  .فرقةكل   اهعلياليت حصلت 

الفرصة جلعل اجلمل وفقا دلفردات   فرقةإعطاء أعضاء ال علمادل (0

  .فصلال أمام اهلدي فرقةكل 

وقتا حلفظ ادلفردات اليت حيصل  طلبةمجيع ال علمودينح ادل (0

 .مهتفرقايف  اهعلي

  تصوير .2

ادلعلم عن اجلانب إتقان  وإىل الشرح الذي قدم طلبةاستمع ال (5

  .مفيدةادلفردات يف مجل 

مع فرقة وفقا دلفردات كل  فيدةاجلمل ادل طلبةديارس ال (0

  .ىمأعضاء

  تأكيد .3
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ن مواد الدرس اليت درست أاستنتاجات بش طلبةويقدم ال (5

  .علمادل وبتوجي

 اهمهفادلواد اليت يتم  ة السؤال عنلطلب ةفرص علمويوفر ادل (0

  .اهإعطائمبجرد 

  دقائق( 5) ائيهالنالنشاط  . ت

  وبم الذي مت القيام ييعكس التعل علمادل .أ 

  .طلبةإعطاء الدافع لل علمادل .  

  م.يمن التعل اءهاالنتقبل  طلبةتكييف ال علمادل .ج 

  ادلعلم يغلق الدرس عن طريق التحية. .د 

IV. الرابعة محاضرة  

  دقائق( 5) بدءالنشاط ال . أ

 معا. الدعاءيقول حتيات و  علمادل .أ 

  .مهظروفواالستفسار عن  طلبةال ةحتي علمادل .  

 طلبةال التحقق احلضور علمادل .ج 

 .يةميالتعل دافىأالدرس السابق وينقل  علمويكرر ادل .د 

  .اهتعلمعن الدروس اليت ينبغي  أسئلة علمويقدم ادل .ه 
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  (ةدقيق 25) نشاط األساسيال . ب

  استطالع .1

موقع ادلرافق ادلدرسية اليت إيل س يدر تل طلبةيدعو ال علمادل (5

ادلرافق واألدوات  حتتوي علي مواد تعليمية متعلقة بادلوضوع

، كافتَتيا، دوان األساتذة، ةالدراسية، مكتب)الفصول  ادلدرسة

 احلمام(.

ويعيد ادلعلم تعريف ادلادة بالنظر إىل األشياء ادلتعلقة  (0

  .ةفرق  كل اهاكتسبتبادلفردات اليت 

ادلفردات اليت مت احلصول  حيفظبان  ةلكل طلب علمويوعز ادل (0

  يف اجلمل. اهوتضع اهعلي

 تصوير .2

  .علمادل وتوجيإتقان ادلفردات مع  طلبةالتقييم  (5

  بالتحفيظ بإرشاد ادلعلم. طلبةيقوم ال (0

  تأكيد .3

ن مواد الدرس اليت درست أاستنتاجات بش طلبةويقدم ال (5

  .علممن ادل وبتوجي
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 اهمهفادلواد اليت مل يتم السؤال عن  ةلطلب ةفرص علمويوفر ادل (0

  .اهإعطائمبجرد 

ادلفردات يستخدم عل إتقان  طلبةادلعلم يقيم عموما كيف ال (0

  طريقة "السمعية والشفوية(

  دقائق( 11) ائيهالنالنشاط  . ت

  وبم الذي مت القيام ييعكس التعل علمادل .أ 

 .طلبةإعطاء الدافع لل علمادل .  

  م.يمن التعل اءهاالنتقبل  طلبةتكييف ال علمادل .ج 

 ادلعلم يغلق الدرس عن طريق التحية. .د 

  المراقبة ( ت

إذا كانت  ةمن أجل معرف طلبةنشاط ادلراقبة إىل الباحث وال دفهوي

من   ةلرؤية الطلب إما من قبل. وليإقد دتت وفقا دلا مت التوصل  دريسالت ةعملي

 البعدياختبار  إجراءيتم  ةدور  ايةهنمث يف كل  األويل ةكل طالب يف دور 

 البعدي ستستخدم نتائج الوظائف االختبار الفردية. طلبةتعلم ال ترقيةلرؤية 
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 أن األويل ةيف دور  ةمعدل ذماح الطلب الدورة البحثية.لتحديد معدل ذماح 

  يف اجلدول التايل. مهاليينظر 

 4.7الجدول 
 ة األولياللغة العربية دور في الترقية إتقان المفردات  نتائج االختبار معطيات

النتيجة  نتيجة تقرير
 األساسية

 تقدير ادلؤشر
 منرة اسم الطلبة

 تعّرف ترمجة حفظ

 5 ادم ادريانو 78 71 58 03 77 ناجح
 0 أدي كريستيان 21 88 71 03 29 غَت ناجح
 0 أدي نات أوغار 21 81 28 03 85 غَت ناجح

 4 أغوس ستياوان 71 51 21 03 71 ناجح
 1 أغوس سوتيونو 51 28 21 03 25 غَت ناجح
 1 امحد فريادي 71 01 28 03 85 غَت ناجح

 0 ألفُت 51 78 78 03 77 ناجح
 9 أياس فراجا حكمة 58 21 78 03 77 ناجح
 8 باغاس فرناندى 71 51 51 03 77 ناجح

 53 بالل رمضان 21 21 78 03 28 غَت ناجح
 55 شاندرا 51 28 71 03 79 ناجح

 50 دانو أدي فرادتا 88 81 71 03 85 غَت ناجح
 50 داستُت رافيل 51 58 58 03 57 ناجح

سفوتراددياس  88 21 71 03 29 غَت ناجح  54 
 51 ددياس سفوترا 21 08 51 03 29 غَت ناجح
 51 إرالذمى دانانج 71 81 58 03 25 غَت ناجح
 50 فجر فضيلى 28 28 78 03 25 غَت ناجح
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 59 فوزان يوغا فرادتا 88 28 58 03 25 غَت ناجح
 58 فربي أدي ىرماوان 21 01 58 03 25 غَت ناجح

 03 فرمنشاح 71 58 51 03 75 ناجح
 05 إيفنجا دوى جحيا 21 58 78 03 77 ناجح

 00 إقبال 21 21 71 03 27 غَت ناجح
 00 زينال عارفُت 71 78 58 03 77 ناجح
 04 كرًن إيقو يوسف 51 28 51 03 78 ناجح

 01 حممد عربان عربرشة 88 81 51 03 29 غَت ناجح
 01 حممد فاضل 28 01 58 03 27 غَت ناجح
 00 حممد فوزان الفارز 28 71 78 03 22 غَت ناجح

 09 مصطفى الصديق 21 51 78 03 79 ناجح
 08 ناندو ىريانشح 28 51 51 03 77 ناجح

 03 ربلليان دفًت 81 71 58 03 25 غَت ناجح
 05 راذما امساوان 71 71 58 03 78 ناجح

 00 ريدي أندستا 08 71 51 03 28 غَت ناجح
 00 ريندي كورنياوان 78 51 58 03 51 ناجح
 04 ريايف ديو انغارا 28 58 71 03 77 ناجح

 01 ريسكي اندريان 88 08 51 03 22 غَت ناجح
 01 رومي اندرتا 88 78 28 03 89 غَت ناجح

 00 ساحد 58 21 51 03 78 ناجح
 09 السعود نوغراخى 81 51 71 03 27 غَت ناجح

 08 حييا سفوترا 21 28 58 03 71 ناجح
 43 يوليو أديتيا 88 71 78 03 27 غَت ناجح

 ناجح طال  59 41%
 غَت ناجح طالبا 00 11%
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 4.8الجدول 
اإلخالص  المدرسةالسابعة  لدىالمفردات العربية الخالصة القيمة البيانات إتقان 
 يالدورة األول جبينتان جتانجونالمتوسطة 

 نمرة نتيجة األساسية عدد الطلبة في المئة تقرير

%41 ناجح  59 03 5 

ناجحغَت   11%  00 03 0 

 533%  أعداد مجع 43 

 الصنفيف  ةمعدل ذماح الطلب أن رهيظ، هأعالاستنادا إىل اجلدول 

  الناجح غَت الصنفو ( %41مئوية ) ةمع نسب طال    59 ولدي ناجحال

 59 ناكى أنوديكن اخللوص إىل  %(.11مئوية ) ةبنسب طالب 00 ناكى

%(. 5/43x 533  =41مئوية ) ةبنسب نتيجة األساسيةوصلوا إىل  طال   

من إتقان ادلفردات اللغة العربية يف الدورة  ةمئوية مقارن ةوفيما يلي نسب

 .األويل
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 4.9الجدول 
اإلخالص  بمدرسةالصف السابع  المفردات إتقانفي  طلبةالنتائج النسبة المئوية لل

 دورة األولي جبينتان جتانجونالمتوسطة 

 تقرير
 نتيجة

 منرة اسم الطلبة
 حبث ادلبكرة دورة األوىل

 5 ادم ادريانو 00 77 ناجح
 0 أدي كريستيان 40 29 غَت ناجح
 0 أدي نات أوغار 41 85 غَت ناجح

 4 أغوس ستياوان 13 71 ناجح
 1 أغوس سوتيونو 13 25 غَت ناجح
 1 امحد فريادي 40 85 غَت ناجح

 0 ألفُت 49 77 ناجح
 9 حكمةأياس فراجا  10 77 ناجح
 8 باغاس فرناندى 10 77 ناجح

 53 بالل رمضان 19 28 غَت ناجح
 55 شاندرا 19 79 ناجح

 50 دانو أدي فرادتا 49 85 غَت ناجح
 50 داستُت رافيل 04 57 ناجح

 54 ددياس سفوترا 13 29 غَت ناجح
 51 ددياس سفوترا 10 29 غَت ناجح
 51 إرالذمى دانانج 11 25 غَت ناجح

 50 فجر فضيلى 10 25 ناجحغَت 
 59 فوزان يوغا فرادتا 11 25 غَت ناجح
 58 فربي أدي ىرماوان 11 25 غَت ناجح

 03 فرمنشاح 10 75 ناجح
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 05 إيفنجا دوى جحيا 19 77 ناجح
 00 إقبال 10 27 غَت ناجح

 00 زينال عارفُت 13 77 ناجح
 04 كرًن إيقو يوسف 01 78 ناجح

 01 عربان عربرشةحممد  13 29 غَت ناجح
 01 حممد فاضل 11 27 غَت ناجح
 00 حممد فوزان الفارز 19 22 غَت ناجح

 09 مصطفى الصديق 03 79 ناجح
 08 ناندو ىريانشح 03 77 ناجح

 03 ربلليان دفًت 10 25 غَت ناجح
 05 راذما امساوان 49 78 ناجح

 00 ريدي أندستا 40 28 غَت ناجح
 00 كورنياوانريندي   19 51 ناجح
 04 ريايف ديو انغارا 13 77 ناجح

 01 ريسكي اندريان 19 22 غَت ناجح
 01 رومي اندرتا 40 89 غَت ناجح

 00 ساحد 19 78 ناجح
 09 السعود نوغراخى 13 27 غَت ناجح

 08 حييا سفوترا 13 71 ناجح
 43 يوليو أديتيا 19 27 غَت ناجح

 بحث المبكرة 12,5%
 األولىدورة  45%

 طلبةاللدى إتقان ادلفردات العربية  أنبو ، يستنتج هأعالمن الشرح 

ن نتيجة إ، فعلى تصنيف ادلقبول ٪.41 وى األويل ةالكالسيكية من دور ب
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علي حتقيق ادلرحلة الكالسيكية  دمتازامل تكن  األويل ةيف دور  طلبةإتقان ال

  ٪.93 ةبنسب اىحتديدمت  كتأنسي لدي

من أجل  ةسيقوم الباحث باختاذ إجراءات جديدوبناء علي ذلك، 

البحث يف  اذى ستستأنفيف التعلم.   طلبةاللغة العربية ال اراتهمإتقان  ترقية

 الدورة الثانية. 

 ياألول ةدور التفكير  ( ث

 علم، الباحث وادلاألوىل ةيف دور  اهبأكملم يالتعل ةعملي اءهاالنتبعد 

القصور  ووأوجنقاط الضعف  ةدلعرفنتائج ادلراقبة عن سيناقش معا  رّب ادل

إتقان  الًتقيةحماولة على  األوىل ةيف تنفيذ دور  .األوىل ةادلوجودة يف دور 

بعض النتائج التعليمية اليت  السابعة، الصفيف  طلبةال لدىادلفردات العربية 

  .طلبةفيما يتعلق بالباحث وال ةتزال ناقص

 فيما يتعلق بالباحث (5

  الفصلالباحث تزال تكافح يف إتقان  (أ 

  فرقةقل مشوال يف جتميع األعضاء يف كل أالباحث  (  
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من حيث شرح  التعليميكافح من أجل تكرار وسائل يزال الباحث  (ج 

  ادلواد التعليمية

 .مهلديالفعلية  احملتمل طلبةقل وعيا من الأالباحث  (د 

من  ووالتوجيادلشاورات وادلناقشات  إجراءإىل  ةحباجيزال الباحث  (ه 

 ادلتعاونُت )مدرس(

 طلبةادلتعلقة بال (0

  ادلوضوع عن السيطرة عندما يشرح الباحث ىفصعب ي طلبةال (أ 

 أثناءقل نشاطا أو  احلماسة واالذين ليس طلبةال أكثر من بعض (  

  ميالتعل مىحضور 

  ة.فرقادلواد يف ال ةالتعاون مناقش عنالذين ال يرغبون  طلبةال ناكى (ج 

 يشعر باالرتباك عند استخدام قواميس الًتمجة طلبةبعض ال (د 

الذين مل يصلوا بعد إىل التقرير الذي  طلبةوقد وصل العديد من ال (ه 

  %.93 ادلئوية ةإىل نسب نتيجة األساسية ةقدم

 ةنوعي قيةلًت  ية، الباحث يعيد ترتيب العملهأعالمن نتائج االنعكاس 

 ذاىسينفذ تصميم  يف تعزيز إتقان ادلفردات العربية. ةوخاص طلبةالتعلم ال
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أخرى يف الدورة ادلقبلة للبحوث مع توقع زيادة نتائج الدورة  ةمر  اإلجراء

 الثانية.

 الدورة الثانية .2

  التخطيط . أ

أو تداول مع مدرس عريب لتحديد االجتماع وإدخال وسائل  ةمناقش (5

 .اهالستخدام اإلعالم

واألدوات  ادلرافق) اختيار ادلوضوع وى اهتدريسحتديد ادلواد اليت سيتم   (0

 (ادلدرسة

 أثناء وسائل الواقعية يف استخدام  اهمعاليت سيتم التعاون  الطريقةحتديد  (0

  التعلم.

ادلواد اليت تتضمن إتقان عن  (RPP) دريسالتعملية  ةتنظيم خط (4

 ةوالتعديالت يف طريق (ادلدرسةواألدوات  ادلرافق)ادلفردات العربية حول 

  ادلستخدمة عمليا. وسائل الواقعية 

  ميالتعل ةيف عملي هتنفيذالذي سيتم  اإلعدادأو  الفصليةسيناريو  ةترمج (1

 .اىإنشاؤ ادلراقبة اليت مت  ةورق إعداد (1
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يف إتقان  ترقية ناكىإذا كان  ةتقييم يف شكل اختبارات دلعرف ةإنشاء أدا (0

 .لالوسائ اذىادلفردات العربية باستخدام 

 الوثائق (9

  يةتنفيذ . ب

V. الخامسة محاضرة  

  دقائق( 5) بدءالنشاط ال ( أ

 معا. دعاءيقول حتيات و  علمادل .أ 

  .مهظروفواالستفسار عن  طلبةال ةحتي علمادل .  

 طلبةال التحقق احلضور علمادل .ج 

 م.يالتعل دافىأالدرس السابق وينقل  علمويكرر ادل .د 

 .اهتعلمعن الدروس اليت ينبغي  ةأسئل علمويقدم ادل .ه 

  (ةدقيق 25) األساسينشاط ال ( ب

  استطالع .1

 (ادلرافق واألدوات ادلدرسة) ادلوادعن بعام  علميشرح ادل (5

( اليت سيتم الواقعية وسائل) التعليمواستخدام وسائل 

 يف شرح ادلواد. اهاستخدام
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علي ادلفردات العربية مع وسائل التعليمية  ةيقدم أمثل علمادل (0

يف التعلم ادلباشر  اهواستخدام طلبة( علي الالواقعية وسائل)

  والبسيط.

 وإعدادالكتب لكل فرد  إلعداد طلبةال يزهبتجيقوم ادلعلم  (0

م يوادلضي قدما يف شرح التعل فرقةقواميس الًتمجة لكل 

 الًتمجة. الطريةباستخدام 

 ةخمتلف فرقةبطاقات يانصيب ادلواد السابقة مع  علمتبادل ادل (4

من ادلفردات العربية ادلتعلقة بادلرافق ادلدرسية يف شكل 

، مقصف، دوان األساتذة)الفصول الدراسية، وادلكتبات، 

 واحلمام(.

أمساء  ةة لكتابفرقمع ال ةدلناقش طلبةادلعلم يطلب من ال (1

ة اخلاصة فرقالكائنات قدر اإلمكان مع ادلواد مع أعضاء ال

  اليانصيب. يتناول منالذين  مهب

أمساء الكائنات اليت  ةترمج ةفرقويطلب ادلعلم من كل  (1

 ستًتجم إىل اللغة العربية من خالل القواميس.

  تصوير .2



999 
 

حول خصائص ادلفردات  علملتفسَتات ادل طلبةيستمع ال (5

  العربية باستخدام القواعد بشكل جيد.

حول الغرض من  علمإىل تفسَتات من ادل طلبةيستمع ال (0

  م ادلفردات العربية.يتعل

حول استخدام وسائل  علمإىل تفسَتات من ادل طلبةيستمع ال (0

  يف إتقان ادلفردات. الواقعية

وسائل  علمعلي استخدام ادل ةألمثل تماماىا طلبةويويل ال (4

  .الواقية

عن ادلفردات علي ادلواد ذات الصلة مع  طلبةالبحث ي (1

  مجع ادلفردات. يلهلتسة فرقأعضاء ال

إىل اللغة العربية اليت دتت  ةمفردات مًتمج طلبةيكتب ال (1

  ة.فرقيف ال اهمناقشت

  تأكيد .3

ن مواد الدرس اليت درست أاستنتاجات بش طلبةويقدم ال (5

  .علممن ادل وبتوجي
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مبجرد  اهمهفاليت مل يتم  سؤاال ةلطلب ةفرص علمويوفر ادل (0

  .اهإعطائ

  دقائق( 11) ائيهالنالنشاط  ( ت

  التايل. تعليمية لالكتشاف ةخط علميقدم ادل .أ 

  التعلم. اءإهنقبل  طلبةتكييف ال علمادل .  

 ادلعلم يغلق الدرس عن طريق التحية. .ج 

VI. السادسة محاضرة 

  دقائق( 5) بدءالنشاط ال ( أ

 معا. دعاءيقول حتيات و  علمادل .أ 

  .مهظروفواالستفسار عن  طلبةال ةحتي علمادل .  

 طلبةال التحقق احلضور علمادل .ج 

 م.يالتعل دافىأالدرس السابق وينقل  علمويكرر ادل .د 

  .اهتعلمعن الدروس اليت ينبغي  ةأسئل علمويقدم ادل .ه 

  (ةدقيق 25) نشاط األساسيال ( ب

  استطالع .1

 قبلمن يتذكر الدروس ادلستفادة  علمادل (5
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باستخدام وسائل التعليمية  طلبةالإىل م يلتعلا علميشرح ادل (0

 م.ييف التعل اهالستخدام( الواقعية وسائل)

ادلفردات العربية ويصحح أخطاء  كتابة ةبإعاديقوم ادلعلم  (0

 .ةفرقالكتابة يف كل 

 ةمناقش حاصل ةلقراء ةفرقمبمثلي كل م علميرحب ادل (4

 فصلادلفردات العربية وادلعٍت الذي مت احلصول علي يف ال

 صحيح.الو  اجليدب

 اهومعانيادلفردات العربية  ةحياول قراء طلبةلكل يرحب  علمادل (1

 .ةفرقبالتبادل مع كل 

الدرس بالتعليق والتقييم، فضال عن تقدًن  علموخيتتم ادل (1

 تفسَت عام.

  تصوير .2

ادلعلم عن اجلانب  ةإىل الشرح الذي قدم طلبةاستمع ال (5

  اللغوي الذي أصبح الًتكيز يف إتقان ادلفردات.

وفقا للمواد  ةاحلصول علي مفردات جديد طلبةوديارس ال (0

  ة.فرقمع أعضاء ال اهعلياليت مت احلصول 
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  تأكيد .3

ن مواد الدرس اليت درست أاستنتاجات بش طلبةويقدم ال (5

  .علممن ادل وبتوجي

مبجرد  اهمهفاليت مل يتم  سؤاال ةلطلب ةفرص علمويوفر ادل (0

  .اهإعطائ

  دقائق( 11) ائيهالنالنشاط  ( ت

  وبم الذي مت القيام ييعكس التعل علمادل .أ 

  .طلبةإعطاء الدافع لل علمادل .  

  م.يمن التعل اءهاالنتقبل  طلبةتكييف ال علمادل .ج 

  ادلعلم يغلق الدرس عن طريق التحية. .د 

VII. الجلسة السابعة 

  دقائق( 5) بدءالنشاط ال .1

 معا. دعاءيقول حتيات و  علمادل .أ 

  .مهظروفواالستفسار عن  طلبةال ةحتي علمادل .  

 طلبةال التحقق احلضور علمادل .ج 

 م.يالتعل دافىأالدرس السابق وينقل  علمويكرر ادل .د 
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  .اهتعلمعن الدروس اليت ينبغي  ةأسئل علمويقدم ادل .ه 

  (ةدقيق 25) نشاط األساسيال .2

  استطالع .1

 قبلمن يتذكر الدروس ادلستفادة  علمادل (5

 وإعدادالكتب لكل فرد  إلعداد طلبةال يزهبتجيقوم ادلعلم  (0

م باستخدام يشرح التعلاستمرار و  ةفرققواميس الًتمجة لكل 

 الًتمجة. الطريقة

 ةخمتلف فرقةتبادل ادلعلم بطاقات يانصيب ادلواد السابقة مع  (0

حول ادلفردات العربية فيما يتعلق بادلرافق ادلدرسية )الفصول 

 ، وادلقصف، واحلمام(.دوان األساتذةالدراسية، وادلكتبات، 

أمساء الكائنات  ةة لكتابفرقمع ال ةدلناقش طلبةادلعلم يطلب ال (4

الذين  مهبة اخلاصة فرقضاء القدر اإلمكان مع ادلواد مع أع

  اليانصيب. يتناول من مى

من ادلفردات اليت تشكلت يف اجلمل  ةإعطاء أمثل علمادل (1

يف التكيف مع ادلفردات  "ةاإلشار  اسم" ةباستخدام قاعد

  .ةفرقكل   اهعلياليت حصلت 
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ة الفرصة جلعل اجلمل وفقا دلفردات  فرقإعطاء أعضاء ال علمادل (1

 الفصل. أمام ةفرقكل 

أمساء الكائنات اليت ستًتجم  ةترمج ةفرقيطلب ادلعلم من كل  (0

 إىل اللغة العربية من خالل القواميس.

وقتا حلفظ ادلفردات اليت حيصل  طلبةمجيع ال علمودينح ادل (9

 .ماهتفرقيف  اهعلي

  تصوير .2

إىل الشرح الذي قدم ادلعلم عن اجلانب إتقان  طلبةاستمع ال (5

  .ةمفيدادلفردات يف شكل مجل 

مع  ةفرقوفقا دلفردات كل  ةفيداجلمل ادل طلبةديارس ال (0

  األعضاء.

  تأكيد .3

ن مواد الدرس اليت درست أاستنتاجات بش طلبةويقدم ال (5

  .علممن ادل وبتوجي

مبجرد  اهمهفاليت مل يتم  سؤااللطلب  ةفرص علمويوفر ادل (0

  .اهإعطائ
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  دقائق( 5) ائيهالنالنشاط  .3

  وبم الذي مت القيام ييعكس التعل علمادل .أ 

  .طلبةإعطاء الدافع لل علمادل .  

  من ادلتعلم. اءهاالنتقبل  طلبةتكييف ال علمادل .ج 

  ادلعلم يغلق الدرس عن طريق التحية. .د 

VIII. الثامنة محاضرة 

  دقائق( 5) بدءالنشاط ال ( أ

 معا. دعاءيقول حتيات و  علمادل .أ 

  .مهظروفواالستفسار عن  طلبةال ةحتي علمادل .  

 طلبةال التحقق احلضور علمادل .ج 

 م.يالتعل دافىأالدرس السابق وينقل  علمويكرر ادل .د 

 .اهتعلمعن الدروس اليت ينبغي  ةأسئل علمويقدم ادل .ه 

  (ةدقيق 25) نشاط األساسيال ( ب

  استطالع .5

موقع ادلرافق ادلدرسية اليت إىل لدراسة  طلبةيدعو ال علمادل (5

واألدوات  ادلرافقحتتوي علي مواد تعليمية متعلقة بادلوضوع
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، دوان األساتذة، ة)الفصول الدراسية، مكتب ادلدرسة

 ، احلمام(.مقصف

ويعيد ادلعلم تعريف ادلادة بالنظر إىل األشياء ادلتعلقة  (0

  .ةفرقكل   اهاكتسبتبادلفردات اليت 

ادلفردات العربية ويصحح أخطاء  كتابة ةبإعاديقوم ادلعلم  (0

 .ةفرقالكتابة يف كل 

 ةمناقش حاصل ةلقراء ةفرقمبمثلي كل م علميرحب ادل (4

 فصليف ال وادلفردات العربية وادلعٍت الذي مت احلصول علي

 وصحيح. يدجب

 اهومعانيادلفردات العربية  ةحياول قراء طلبةلكل  علمادليرحب  (1

 .ةفرقبالتبادل مع كل 

 اهعليحبفظ ادلفردات اليت مت احلصول  ةلكل طلب علمويوعز ادل (1

  يف اجلمل. اهضعوت

الدرس بالتعليق والتقييم، فضال عن تقدًن  علموخيتتم ادل (0

 .تفسَت شامل

  تصوير .0
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  .علمادل وتوجيتقييم إتقان ادلفردات مع  طلبةال (5

  بالتحفيظ بإرشاد ادلعلم. طلبةيقوم ال (0

  تأكيد .0

ن مواد الدرس اليت درست أاستنتاجات بش طلبةويقدم ال (5

  .علممن ادل وبتوجي

مبجرد  اهمهفاليت مل يتم  سؤااللطلب  ةفرص علمويوفر ادل (0

  .اهإعطائ

 طلبةمفردات ال اهبيقوم ادلعلم بتقييم الكيفية اليت تستخدم  (0

 السمعية الشفوية ةطريق

  دقائق( 11) ائيهالنالنشاط  ( ت

  وبم الذي مت القيام ييعكس التعل علمادل .أ 

 .طلبةإعطاء الدافع لل علمادل .  

  من ادلتعلم. اءهاالنتقبل  طلبةتكييف ال علمادل .ج 

 ادلعلم يغلق الدرس عن طريق التحية. .د 
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  ةالمراقب . ت

ما إذا   ةمن أجل معرف طلبةالباحث وال مننشاط ادلراقبة  دفهوي

بالنسبة  أما من قبل. وليإم قد دتت وفقا دلا مت التوصل يالتعل ةكانت عملي

 إجراءيتم  ةدور  ايةهنمث يف كل  الثانية ةمن كل طالب يف دور  ةلرؤية طلب

 حاصلوقد استخدمت  الفردية. طلبةيف تعلم ال ترقيةلرؤية   البعدياختبار 

. وديكن رؤية معدل الثانيةالبحث  ةلتحديد معدل ذماح دور  البعدياختبار 

  يف اجلدول التايل.الثانية  ةيف دور  ةذماح الطلب

 4.11 الجدول
 ةالثانية دور  اللغة العربيةفي الترقية إتقان المفردات  نتائج االختبار معطيات

 نتيجة تقرير
النتيجة 
األساس

 ية

 تقدير ادلؤشر
 منرة اسم الطلبة

 تعّرف ترمجة حفظ

 5 ادم ادريانو 93 01 91 03 93 ناجح
 0 أدي كريستيان 03 01 01 03 00 ناجح
 0 أدي نات أوغار 93 03 03 03 00 ناجح
 4 أغوس ستياوان 01 93 01 03 00 ناجح
 1 أغوس سوتيونو 01 01 93 03 00 ناجح
 1 امحد فريادي 03 01 13 03 03 ناجح
 0 ألفُت 93 01 91 03 93 ناجح
 9 أياس فراجا حكمة 93 03 01 03 01 ناجح
 8 باغاس فرناندى 01 91 91 03 90 ناجح
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 53 بالل رمضان 11 11 03 03 10 غَت ناجح
 55 شاندرا 93 03 03 03 00 ناجح

 50 دانو أدي فرادتا 13 13 03 03 10 غَت ناجح
 50 داستُت رافيل 91 91 91 03 91 ناجح

 54 ددياس سفوترا 13 03 03 03 10 غَت ناجح
 51 ددياس سفوترا 93 01 01 03 00 ناجح
 51 إرالذمى دانانج 01 03 93 03 01 ناجح
 50 فجر فضيلى 03 11 01 03 03 ناجح

 59 فوزان يوغا فرادتا 11 11 91 03 19 غَت ناجح
 58 فربي أدي ىرماوان 11 03 91 03 00 ناجح
 03 فرمنشاح 03 91 93 03 09 ناجح
 05 إيفنجا دوى جحيا 11 93 01 03 00 ناجح

 00 إقبال 11 13 03 03 11 غَت ناجح
 00 زينال عارفُت 01 01 91 03 09 ناجح
 04 كرًن إيقو يوسف 91 01 03 03 01 ناجح
 01 عربرشةحممد عربان  01 03 93 03 01 ناجح
 01 حممد فاضل 03 13 91 03 00 ناجح
 00 حممد فوزان الفارز 03 01 91 03 00 ناجح
 09 مصطفى الصديق 03 01 01 03 00 ناجح
 08 ناندو ىريانشح 93 03 03 03 00 ناجح
 03 ربلليان دفًت 03 01 91 03 00 ناجح
 05 راذما امساوان 03 11 91 03 00 ناجح

 00 ريدي أندستا 11 01 01 03 19 غَت ناجح
 00 ريندي كورنياوان 93 91 93 03 95 ناجح
 04 ريايف ديو انغارا 01 91 03 03 00 ناجح
 01 ريسكي اندريان 01 03 01 03 00 ناجح
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 01 رومي اندرتا 11 11 03 03 10 غَت ناجح
 00 ساحد 93 11 91 03 00 ناجح
 09 السعود نوغراخى 03 93 03 03 00 ناجح
 08 حييا سفوترا 93 01 91 03 93 ناجح
 43 يوليو أديتيا 11 03 01 03 93 ناجح

 ناجح طالبا 00 90.1%
 غَت ناجح طال  0 50.1%

  4.11الجدول 
اإلخالص  المدرسةالسابعة  لدىالخالصة القيمة البيانات إتقان المفردات العربية 

 ثانيةالدورة ال جبينتان جتانجونالمتوسطة 
الطلبة عدد في المئة تقرير  نمرة نتيجة األساسية 

%90.1 ناجح  00 03 5 

%50.1 غَت ناجح  0 03 0 

 533%  أعداد مجع 43 

يف تنفيذ  طلبةمعدل ذماح ال أن، يبُت أعالواستنادا إىل اجلدول 

 ةبنسب طالًبا 00 ناكى ناجح بالصنف، قد وفر البيانات البعدياالختبار 

 (.1 .%50مئوية ) ةبنسب    طال 0 بالصنف غَت ناجح و %(90مئوية )

 ةمع نسب نتيجة األساسيةالذين وصلوا إىل   طال 00 ناكى أنيستنتج و 
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من إتقان  ةمئوية مقارن ة٪(. وفيما يلي نسب5/43x 533  =90.1مئوية )

 اللغة العربية يف الدورة األول. طلبةادلفردات لل

 4.12 الجدول
اإلخالص  بمدرسةالصف السابع  المفردات إتقانفي  طلبةالنتائج النسبة المئوية لل

 الثانيةج دورة بينتان جتانجونالمتوسطة 

 تقرير
 نتيجة

 حبث ادلبكرة دورة األوىل الثانية دورة منرة اسم الطلبة
 5 ادم ادريانو 00 77 93 ناجح
 0 أدي كريستيان 40 29 00 ناجح
 0 أدي نات أوغار 41 85 00 ناجح
 4 أغوس ستياوان 13 71 00 ناجح
 1 أغوس سوتيونو 13 25 00 ناجح
 1 امحد فريادي 40 85 03 ناجح
 0 ألفُت 49 77 93 ناجح
 9 أياس فراجا حكمة 10 77 01 ناجح
 8 باغاس فرناندى 10 77 90 ناجح

 53 بالل رمضان 19 28 10 غَت ناجح
 55 شاندرا 19 79 00 ناجح

 50 دانو أدي فرادتا 49 85 10 غَت ناجح
 50 داستُت رافيل 04 57 91 ناجح

 54 ددياس سفوترا 13 29 10 غَت ناجح
 51 ددياس سفوترا 10 29 00 ناجح
 51 إرالذمى دانانج 11 25 01 ناجح
 50 فجر فضيلى 10 25 03 ناجح
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 59 فوزان يوغا فرادتا 11 25 19 غَت ناجح
 58 فربي أدي ىرماوان 11 25 00 ناجح
 03 فرمنشاح 10 75 09 ناجح
 05 إيفنجا دوى جحيا 19 77 00 ناجح

 00 إقبال 10 27 11 غَت ناجح
 00 زينال عارفُت 13 77 09 ناجح
 04 كرًن إيقو يوسف 01 78 01 ناجح
 01 حممد عربان عربرشة 13 29 01 ناجح
 01 حممد فاضل 11 27 00 ناجح
 00 حممد فوزان الفارز 19 22 00 ناجح
 09 مصطفى الصديق 03 79 00 ناجح
 08 ناندو ىريانشح 03 77 00 ناجح
 03 ربلليان دفًت 10 25 00 ناجح
 05 راذما امساوان 49 78 00 ناجح

 00 ريدي أندستا 40 28 19 غَت ناجح
 00 ريندي كورنياوان 19 51 95 ناجح
 04 ريايف ديو انغارا 13 77 00 ناجح
 01 ريسكي اندريان 19 22 00 ناجح

 01 رومي اندرتا 40 89 10 غَت ناجح
 00 ساحد 19 78 00 ناجح
 09 السعود نوغراخى 13 27 00 ناجح
 08 حييا سفوترا 13 71 93 ناجح
 43 يوليو أديتيا 19 27 93 ناجح

 بحث المبكرة 12,5%
 دورة األولى 45%

 الثانية دورة 82.5%
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إتقان ادلفردات العربية من  أنيستنتج  أن، ديكن هأعالمن الشرح 

بالفعل يتم حتديد تصنيف  لىمؤ  ٪90.1وى الثانية ةتصنف يف دور  طلبةال

  ٪ .93مسبقا من 

 الثاني ةدور التفكير  . ث

، ناقش الثانيةالدورة  يف اهبأكملم يالتعل ةمن عملي اءهاالنتبعد 

يف  الثانية ةدور يف  .الثانية ةنتائج ادلالحظة علي دور  ريبادل علمالباحث وادل

 ناكىالصف السابع،   طلبةإتقان ادلفردات العربية لل قيةادلبذولة لًت  ودهاجل

  طلبةالعديد من النتائج  التعليمية ادلتعلقة بالباحث مع ال

 فيما يتعلق بالباحث (5

 الفصل يف إتقان وأنفسالباحث  ةوقد مت حتقيق اقصي قدر  (أ 

 طلبةال ةوفقا لقدر  ساويةادلب ةفرقوقد مجع الباحث أعضاء يف كل  (  

يف اجلنيات شرح  اىتكرار ليتم  التعليملباحث بالفعل جلب وسائل ا (ج 
  ادلواد التعليمية

 طلبةادلتعلقة بال (0

  عندما يشرح الباحث ادلوضوع احتكم طلبةبإمكان ال (أ 
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  م يالتعل ةادلتحمسُت ينشطون يف متابع طلبةالعديد من ال (  

  ادلواد يف اجملموعات. ةدلناقش مهتفرقجبيد مع  طلبةال اتفق (ج 

 استخدام قاموس الًتمجة  طلبةجلميع الباأصب  (د 

( مع تقدًن نتيجة األساسيةمعيار احلد األدىن للتقدًن ) طلبةبلغ ال (ه 

 %93عرض يتجاوز 

الثاين التعلم باستخدام  ةدور  ناكهع ثمث الباح،  هأعالمن االنعكاس 

 ةإتقان ادلفردات العربية قد حققت معايَت النجاح مصمم قيةلًت  الواقعيةوسائل 

الدراسة كان إىل حد  أنلذلك يري الباحث  ٪. 93تكون أكثر من  أنعلي 

 .الثانية ةبعيد دور 
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 الخامس باب

 ختتاماال

 ستنباطالا .1

 ناجح بالصنف راقيمحققت نتائج  جرائي يف الدورة األوىلتنفيذ البحث اإل

  (.%55) طلبا 22 ةبنسب ناجحغري  بالصنفوحني  ٪(45طالب ) 81 بعدد

حققت  وعالوة علي ذلك، بشان تنفيذ اإلجراءات البحثية يف الدورة الثانية

 ناجحغري  بالصنفوحني  (%12.5) طلبا 33 بعدد ناجح بالصنفزيادة النتائج 

  (.%87.5)طالب  7 ةبنسب

نو أ ستستنبطالبحث وحتليل البيانات من الدورتني، شرح استنادا إىل 

السابع  الصف ةالطلب لدىإتقان املفردات العربية  رقيةميكن ت الواقعيةوسائل استخدام 

 بينتانج. جتاجنوناملتوسطة اإلخالص  مبدرسة

 االقتراحات .2

إتقان  ترقيةواستنادا إىل نتائج البحث اليت مت تنفيذىا يف اجلهود الرامية إىل 

 ، حيتاج الباحث إىل تقدمي اقرتاحات مثل:الطلبة املفردات العربية
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ن يقدم املعلمون دائما شيئا متنوعا يف تقدمي أمن املتوقع  ملؤسسات املدرسي، .8

م وفقا ياملناسبة للتعل التعليماختيار وسائل وقادره علي  .طلبةاملواد التعليمية لل

  ن يكون تناقشت.أمع املادة  ةالطلب التعلم الحتياجات 

يف  ةالطلبجيب علي املعلمني دائما حماولة السيطرة وإتقان حالو  للمعلمني، .2

اعتماد علي بعضهم ال  ةوىو يهدف إىل السماح لكل طلب الفصول الدراسية.

لذلك  ا.فصوهلن تعمل يف الواقع مع أعضاء أوميكن  اآلخرين ةطلبالبعض مع ال

يف  أيوكل طالب نشط ويعرب عن ر  ،ةعند القيام مبهام اجملموعة أو مناقش

 .تهمجمموع

ميكنهم اتباع التعليمات جبيد  ،فصولم يف الياملعلم يف التعل أعندما بد ،ةطلبلل .3

ن بذلك أ ملعلم.ا يريدالنتائج وفقا ملا بلوغ وصحيح اليت أمر هبا املعلم حبيث 

 .دريسالت ةخالل عملي ةسيخلق تعاونا جيدا  بني املعلم والطلب

الذي سيكون مريب احملتملني  يةلشخص ةصخا بصرية ن يكونأ وىذا للباحث، .4

 املدرسة.
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